Milé Eračky, milí Eráci,
jsme moc rádi, že můžeme po roce vydat další číslo ERA infa a zrekapitulovat v něm uplynulý rok. Jaro 2021 nám
s akcemi sice nepřálo, ale hned jak nám opatření dovolila, opřeli jsme se o to a pořádali jednu akci za druhou.
První akcí v roce 2021 byl velmi úspěšný Teen ERA Camp. Měsíc na to jsme stihli provdat naši ERA prezidentku
a hned potom začal podzimní maraton akcí
Nyní se pohodlně usaďte a začtěte, jak krásně jsme si společné chvíle užívali
Za ERU Barbora Prokůpková

Když jsme na ERA camp přijeli, tak jsme si jen odložili věci a hned šli hrát
seznamovací hry.
Hned potom jsme se šli ubytovat a navečeřet se. Potom jsme byli uvedeni
do programu, kde jsme obdrželi první zprávu od velitele a zahráli si večer
nějaké hry a pak hned šli spát .
Další den jsme hráli hry a získávali kódy pro velitele. Měli jsme mši,
kterou sloužil Peťo ze Želiva.

Třetí den jsme získávali další kódy a měli úplně skvělou přednášku
od Peťa. Byla o jednom pánovi, co se narodil ochrnutý.
Během dalších 2 dnů jsme měli ERA talent. Hodně času jsme trávili v lese,
kde jsme hráli různé týmové hry, chodili do velkého bazénu, který jsme
měli hned za campem a také jsme měli krásný večer chval, který si užil
snad úplně každý.
Předposlední den se toho hodně událo. Porazili jsme velitele a připravovali
se na karneval a diskotéku, která byla ještě ten večer a my si ji naplno užili.
Další den jsme měli poslední mši, rozloučili se a spokojeně odjížděli s plno
zážitky.
Madla Veletová

Konečně se opět konal meeting! V roce 2019 v Lignanu by nás ani ve snu
nenapadlo, co se za zhruba půl roku stane (pandemie Covid-19) a co to
ve světě odstartuje, mj. kolik zrušených ERA akcí bude, včetně zrušeného
meetingu v roce 2020. Když tedy naše slečna prezidentka Barča Krejčířová
tehdy řekla, že sice meeting nebude v zahraničí, ALE ŽE SE BUDE
KONAT!!, spousta z nás radostně poskočilo a jen jsme se modlili, aby to
tak zůstalo. Celý týden našeho setkání jsme se zabývali tématem
“Poznej sám sebe”, se kterým nám pomáhal zejména p. Ladislav Arvai,
jezuita, který byl tak hodný, že za námi dorazil, přesto, že ERA dopředu
moc neznal. Takže zprvu to bylo o seznamování se, ale aspoň zase bude
ERA známá u vícero lidí… V sobotu večer, kdy ještě otec Arvai nemohl
být přítomen, ale chtěli jsme zahájit meeting mší svatou, přijel laskavě z
diecézního centra Vesmír otec Tomáš Hoffman. Tématu jsme se věnovali
i v nejrůznějších aktivitách a hrách, o tom ale později. Tentokrát byl tedy
meeting v ČR, konkrétně v Deštném v Orlických horách, kde jsme měli
k dispozici naprosto perfektní, zrekonstruovanou horskou chalupu
Kukačka, která skýtala nejen dostatek místa pro naše přednášky a slavení
mší svatých, ale také místo pro nejrůznější aktivity. No řekněte sami, zda
nám vůbec mohlo chybět moře a slunečné výjevy nad ním, když zde jsme
sledovali západy slunce a červánky z vířivky či lehátek na terase chalupy,
ráno nás zase několikrát probouzely jeho paprsky pronikající okny pokojů
a horský, čerstvý vzduch – pro pražáky vysloveně mana - nás ovíval
kdekoliv jsme se nacházeli!

Než se dostanu k vyprávění o našem programu, nesmím zapomenout
kdo vládl pevnou rukou naší kuchyni! Byly to maminky našeho
prezidentského novomanželského páru (Barči a Honzíka Rajdlových), paní
Hanka Krejčířová a paní Maruška Rajdlová, kterým tímto znovu moc
a moc děkujeme za sycení našich hladových krků! Takových výborných
jídel vymyslet a uvařit vždy včas! Navíc jsme si na ně občas docela
vymýšleli, to když nás občas přibylo, např. když se k nám přidali naši milí
Radu, Míša a jejich kluci Hemmersbachovi, nebo dojeli otcové kněží
na mši či přednášky; nebo jsme šli hned první den na kratší výlet a paní
Krejčířová jak dovařila, sbalila nádobí + oběd do auta, našla si nás
a rozložila auto jak bufet na pouti, což určitě pobavilo kolemjedoucí řidiče,
ale my jsme byli velmi vděční! Bylo to zároveň trošku nebezpečné, protože
nejeden z nás pak s perfektně nacpaným břichem přemýšlel, jak splynout
v kufru auta s nádobím, aby nemusel šlapat zbytek výletu… :-D
Maminky kuchařky děkujeme!!

Program dnů se v podstatě držel strukturově předchozích meetingů, kdy
jsme začínali ranní modlitbou, mší svatou, snídaní, pokračovalo
se výletem/přednáškou s knězem, skupinky, nechyběl čas na silenzio
a i nějaké jiné aktivity, které měla hodně do zásoby připravené naše milá
Anička Vaňová (díky Aníí ! :-)) ), jako například tzv. Čajovna, kdy jsme
měli před chalupou rozestavěné stolečky se židlemi, na každém z nich byl
nějaký kus buchty k zakousnutí a každý si mohl do hrnečku dolévat kávu
či čaj. Úkolem aktivity bylo poznat se s ostatními zase z trošku jiného úhlu
pohledu. Vždy jsme měli určitý časový limit na debatu u jednoho stolku,
na téma, které měl každý stůl jiné, poté jsme stůl střídali. Vtip spočíval
v tom, že jste si vybrali stůl “RODINA”, ovšem teprve, když všichni byli
usazeni, organizátor nám řekl, který “čaj pijeme”, tedy na jakou otázku
k téma rodina budeme odpovídat. Každý stůl měl totiž svoje téma a pod tím
seznam čajů s otázkami. Pak bylo úsměvné, jak nás to občas zahnalo skoro
do kouta, pokud jste si při výběru stolu nedali pozor a nepřečetli všechny
možné otázky uvedené k tématu, protože najednou máte odpovědět
na otázku: “Jaké nejromantičtější gesto jsi zažil?” / “Kdo je z rodiny tvůj
vzor a proč?” / “Co je pro tebe nejdůležitější v přátelství?” aj.
Myslím, že hra nejen, že splnila účel, ale navíc jsme se všichni nasmáli
a i zase krapítek víc poznali…

Perfektní také byla jedna večerní hra, kdy první část spočívala v “umatlání”
vlastní obličejové masky ze sádry a k té druhé části jsme se vlastně ani
nedostali. :-D Věřte mi, že ta první část vlastně stačila, poněvadž každá
maska byla jiná svým výrazem. Záleželo na autorovi, protože někteří pak
měli v masce dobrotivý úsměv level nekonečno, jiným by stačilo dát
do ruky nůž a spletli byste si je s postavou z hororu, další se tvářili
nešťastně, že byste jim dali pětku na rohlík apod. Během hry nám vyvstala
ještě trochu obava, aby se přítomná erácká dětátka nezačala bát, kam
se poděla maminka a proč se na mě sápe tenhle neznámý bubák
(ve skutečnosti maminka s maskou na obličeji… :-D), ALE výsledně
se tohle nestalo a nikdo nepřišel k újmě, ani další dny, kdy se nám masky
sušily nad krbem a pokud jste si v této místnosti s krbem nerozsvítili,
hrozilo leknutí…
Děkuji také všem, kdo se podíleli na vymýšlení výletů, jako byl ryze pěší
na poutní místo Rokole v Orlických horách, kde jsme si zašli na nedělní
mši svatou do kostela Panny Marie a prohlédli místní Loretu (zdobené
dřevěné podloubí u kostela s křížovou cestou) a napili se z místního
pramene studánky, který prý nevyschl ani v dobách nejhoršího sucha. Lidé
sem chodívají prosit Podivuhodnou Pannu Marii s děťátkem v Rokoli
zejména, pokud trápí něco jejich duši.

Další výlet byl ten celodenní, na horu Deštnou a po cestě dolů ještě
zastávka u Masarykovy boudy, kdy jsme už od východu z naší chalupy
plnili každý z nás celý den určitý úkol, který jsme si náhodně vytáhli.
Já měla například celý den mít na čele namalovaného smajlíka, jehož jsem
nechala vyhotovit lihovkou na čelo dřív, než se mi stihlo poukázat na fakt,
že máme barvy na obličej, takže mě ten smajlík vydržel na čele opravdu,
ale OPRAVDU, celý den a další jako bonus. Perfektní bylo, při výšlapu
na horu, když potkáváte cizí turisty, co se na vás kření/smějí, a vy si říkáte:
“Co se děje?”, aniž byste si uvědomili právě toho obřího smajlíka… Musím
ještě vypíchnout Lody s výrazem psí oči stojící pod rozhlednou na Deštné,
v rukou obří výraznou ceduli “FREE HUG”, tedy “OBJETÍ ZDARMA”
či další, co měli celý den chodit s botami obráceně (Terinka Karm.)/
odpovídat ANO a NE opačně/ nosit vlasy ve stylu palmička/jít říct vtip
úplně cizím lidem (Standa)/ zazpívat a zarýmovat veřejně na hoře (Jindra
a Důša) nebo udělat už ani nevím kolik kotrmelců (Lucka O. a Jirka
Pipek)... A to ani nemluvím o tom, jak krásný výlet to byl, včetně vyhlídky
z rozhledny či přednáška v luční trávě poblíž Masarykovy boudy od patera
Ladislava, kdy jsme pokračovali v našem meetingovém tématu a povídání
o Ignáci z Loyoly.

Moc se mi líbila také večerní adorace v kostele sv. Matouše, kam jsme
podnikli procházku přes pár kopců, za svitu zapadajícího sluníčka…nebo
návštěva poutního místa Neratov, což byl můj splněný sen! Dopředu jsem
totiž nevěděla, před meetingem, že tam pojedeme a že jsme opodál, o to
větší radost jsem z toho měla. Božím řízením jsme se navíc v Neratově
setkali i s několika dalšími Eráky, kteří tam byli ubytovaní kvůli svatbě,
která byla o den později. To bylo moc milé setkání…
Chrám Nanebevzetí Panny Marie je pro mě zdrojem pokoje a naděje,
stánek víry a světla…opravdu splněný sen! Pokud jste tam nebyli, velmi
doporučuji! Je to místo, které bývalo již dlouhý čas poutním, ovšem za
druhé světové války a zejména po ní byl místní chrám zdevastován, oltáře
a obrazy poničeny či rozkradeny a v těchto zlých časech nepřidalo ani to,
že se Neratov nachází v pohraničí, myslím, že kostel zažil mnoho
smutných událostí… dnes je díky nadšení a práci místního pana faráře,
dobrovolníků a dárců vidět, jak se místo proměňuje, vzkvétá a zároveň
získává novou neotřelou tvář, právě i díky prosklené střeše, skrze kterou si
sluneční paprsky pohrávají se skleněným, průhledným a zavěšeným
oltářem s vyobrazením Nanebevzetí Panny Marie. No a takovou dokonalost
jsme měli možnost sledovat…

Jedno z ne moc hezkých odpolední, kdy pršelo a prostě bylo tak hnusně,
že byste ani psa nevyhnali, jsme si udělali ve společenské místnosti
kinosál! A to doslova! Připravila se hora popcornu a pustil se film Pouť,
zachycující putování do Santiago de Compostela, po kterém nám ještě
několik z nás povědělo svou zkušenost z putování do Santiaga, každý jinou
a přece podobnou… díky za to.
Obávám se, že jsem nezmínila ještě spoustu dalších perfektních věcí
z meetingu, ale snad mi to odpustíte, snažila jsem se…
Těším se na další meeting, snad nám bude přáno a situace ve světě jej
umožní…
Pošli, Pane, svaté apoštoly do své církve!

Anička Stehlíková

Milí Eráci,

Rád bych vám zprostředkoval pocity z naší ERA Session, která se již
tradičně konala na konci letních prázdnin na naší faře v Křivsoudově.
I když letošní rok nebyl akcemi zrovna přeplněný, byl jsem velmi rád,
že jsme se mohli v hojném počtu sejít. Program započal společnou mší
svatou, kterou celebroval náš dobrý přítel a kněz O. Bárta z Ledče
nad Sázavou. Přišlo nás tolik, že nám i největší místnost fary byla malá.
Živá kytarová hudba a krásné společenství vytvořilo hezkou rodinnou
atmosféru. Ještě společné foto a šlo se hodovat. Naše klasika - vepřové
kýty na rožni, točené pivo a spousta dalších dobrot. Pak jsme si jen všichni
užívali té pohody po uplynulém pracovním týdnu a společných chvil
s našimi dobrými přáteli. Kdo jste ještě na naší Session neměl možnost
zavítat, tak doporučuji všemi deseti a moc rád vás uvidím.
Lukáš Gašpar

Po dlouhé době jsme byli na ERA víkendu. Téma bylo Aladin. Když jsme
přišli začali jsme hrát různé seznamovací hry. Příběh začal tím, že Aladin
s Abu ukradli princezně Jasmíně náramek. Potom se jí přišel omluvit.
Na cestě zpátky jsme potkali Jafara, ten Aladinovi řekl, že když mu přinese
kouzelnou lampu s Džinem udělá z něj boháče a bude se moct oženit
s Jasmínou. Začali jsme hledat vesničany, kteří tušili kde je lampa. Když
jsme zjistili, že lampa je ve farním sklepě, šli jsme pro lampu. Dali jsme
ji Jafarovi a ten nás zavřel ve sklepě. Abu mu ale lampu vzal. Tak jsme
osvobodili Džina, který nás dostal ven. Aladin si přál být princem, tak jsme
museli projít tréninkem. Při svačině jsme zjistili, že Jafar vyhodil Aladina
z okna. Aladin šel požádat sultánovu dceru o ruku. Sultán byl pod vlivem
Jafarovy hole, Aladin mu ji ale zlomil. Poté jsme museli projít kvízem.
Když jsme prošli, Aladin si vzal Jasmínu. Na svatbě jsme předvedli scénky.
Potom ale Jafar unesl Jasmínu. Tak jsme ji šli osvobodit. Když jsme
vyhráli, tak Jafar slíbil, že se polepší.
Vítek Veleta

S ERA společníky jsme se tradičně sešli na křivsoudovské faře
a zhodnotili uplynulý rok. Detailně jsme probrali jednotlivé akce.
Řešili jsme také finanční situaci a hlavně, jak bychom mohli
ERU posunout dál. Společně jsme naplánovali akce na rok příští
a vymysleli spoustu nápadů. Samozřejmě proběhly ERA volby,
během kterých jsme volily ERA prezidium.

ERA Volby 2021
Prezidentem zůstává Barbora Rajdlová.
Viceprezidenta obhájila Barbora Prokůpková.
Ekonomem byl nově zvolen Martin Rajdl.
Děkujeme Lucii Ostatnické za vykonávání funkce ekonoma.

La Casa de ERA
15.-20. října se po dlouhé době mohla uskutečnit skvělá víkendovka pro
skorodospěláky. V půl osmé večer jsme se začali scházet v Křivsoudově
na faře, kde nám animátoři nechali čas na povídání si mezi sebou, mezi
stálými i novými kamarády. Ze začátku nás mile překvapili večeří a pak
následovaly seznamovačky, u kterých jsme se dostatečně více poznali
a dostatečně pobavili. Po těchto aktivitách následoval „Večer chval,“
při kterém se zpívalo, zazněly modlitby a během chval se mohlo psát
vlastní poděkování Bohu. Po chválách nás svolali ven, kde animátoři
rozdělili skupinky, rozdaly nám šátky, vsadili do auta a odvezli každou
skupinku někam jinam. Když jsme dojeli na místo, vysadili nás a dostali
jsme obálku s instrukcemi, abychom se vrátili zpět na faru. Všechny
skupinky obstály. Jenomže když jsme se vrátili, zjistili jsme, že se z nás
stali zajatci.

Druhý den, po probuzení na nás čekala výborná snídaně, kde jsme se
dostatečně posílili. Po vydatné snídani za námi přijel kaplan z Havlíčkova
Brodu, který nás poctil svou návštěvou a připravil si pro nás přednášku
na zamyšlení. Po krátkém témátku ve skupinkách se odehrála ještě mše.
Tato krásná část dne končila u stolu s výborným obědem. Po obědě nastal
klid na slehnutí a další pokyn byl, abychom se sešli před farou, kde jsme si
udělali originální masky ze sádry. Když jsme masky udělali, vydali jsme se
na výcvik se zbrání (Airsoft). Po příchodu zpět na faru na nás čekal
táborák, u kterého jsme si zazpívali a občerstvili se. Po táboráku k nám
přiběhl jeden únosce, který nám chtěl vlastně pomoc. Takže díky jeho
instrukcím, kde jsme získávali peníze, hledali obálku, luštili a riskovali
prozrazení, jsme nakonec došli k cíli, kde nás propustili ze zajetí.
Následovalo už jen vrácení se na faru s dobrou odměnou, a chvilka ztišení
při modlitbě.
V neděli se uklidilo, došlo se na mši a po mši jsme se začali rozjíždět
do svých domovů. Už teď se těším na příští setkání.
Pošli, Pane, svaté apoštoly do své církve.
Martička Urbánková

Je úterý 28. 10. a mě čeká obzvlášť hektický den. Po téméř celém dni
stráveném ve škole se snažím nacpat zásobu sušenek do už beztak
přeplněného kufru oblečením. Dnes se odjíždí na formaci, na mou první
formaci, jsem nervózní a zároveň natěšená, nemůžu se dočkat, až si na pár
dní odpočinu od starostí každodenního života a prohloubím svůj vztah
s Bohem. O půl šesté je sraz na benzínce v Humpolci, je už eráckou tradicí,
že se vždy všude čeká na nějaké ty opozdilce. Když se nás všech sedmnáct
sejde, přichází vítání, objímání a vykupování párků v rohlíku z benzínky
ve velkém. Vyrážíme směr Krakow. Letošní formace je netypická, místo
jara se termín přesunul na podzim a ze se sedmi dnů se zkrátila na pět.
Cesta ubíhá poměrně rychle. Když dorážíme do Krakowa, čeká na nás,
zatím ještě neznámý, ale později velmi oblíbený, Jakubko. Mezi už známé
tváře patří dva slovenští bohoslovci Peťo a Maťo, kteří stejně jako
rogacionistický kněz Giovanni přiletěli z Říma a starají se nám o duchovní
program. Do našeho ubytování, v domě u Otců Rogacionistů, jsme přijeli
téměř v noci, a proto jdeme rovnou spát.

Druhý den začíná, stejně jako i všechny následující, ranními chválami,
po kterých se jde rovnou na snídani od úžasné paní Boženky. Po snídani má
Maťo přednášku, při které dostaneme i dáreček - knížku Rady zkušeného
ďábla od C. S. Lewise, kterou jsou inspirovány přednášky a je převážně
tématem té první. Před obědem slavíme mši, kterou nám slouží Giovanni.
Odpoledne je věnované prohlídce města. Večer se společně díváme na film
Příběh Marie, který je natočený podle skutečného příběhu a popisuje
láskyplný vztah mezi hluchoslepou dívkou a řádovou sestrou. Čtvrteční
dopoledne probíhá obdobně jako předešlé, přednášku má na starost
Giovanni a je na téma povolání. Odpoledne navštěvujeme Sanktuárium
Svatého Jana Pavla II, nachází se zde jeho relikvie a je plné impozantních
mozaiek. K večeru si pro nás kluci, Peťo a Maťo, připravili povídání
o jejich misiích v cizině. Na závěr dne nás čekají chvály s aktivitou
od Terinky, při které přibíjíme na dřevěný kříž papírky s našimi prosbami
k Bohu. S tímto křížem půjdeme později křížovou cestu.

Pátek je ve znamení výletu a to na Babiu horu ležící 1725 m n. m. Babia
Hora je nejvyšším vrcholem Beskyd i celých Vnějších Západních Karpat.
Celý výlet pro nás vymyslel Jindra. Cestu sice komplikuje silný vítr, ale
všichni nakonec v pořádku vystoupáme až na vrchol. Večer už nás čekají
jen hry a volná zábava. Sobota je opět duchovnější. Dopoledne jako
obvykle probíhá přednáška, tentokrát vedena Peťem, na téma boj Ďábla
a Panny Marie. Při mši skládáme sliby společníků. Po obědě se vydáváme
do Sanktuária Božího milosrdenství, abychom se pomodlili Korunku, což
je modlitba založená na viděních polské řeholnice sv. Faustýny.
V prostorách Sanktuária také jdeme křížovu cestu s již dříve zmiňovaným
křížem. Po večeři následují chvály. Neděle se nese v duchu loučení. Ráno
odjíždíme na poslední společnou mši do centra Krakowa. Po mši
neodmítáme pozvání na milé pohoštění od místních otců. Jedeme
Giovanniho, Maťa a Peťa vyprovodit na letiště. Vydáváme se zpět domů.
Přes Hradec, kde pár z nás zůstává, se dostáváme zpátky do Humpolce.
Přichází loučení, přičemž ale víme, že se brzy uvidíme na další akci.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co se na této formaci podíleli,
především Barunce, která ji pro nás zorganizovala a klukům za krásný,
obohacující duchovní program.
Eliška Kucharčíková

Druhý víkend v listopadu proběhl v Křivsoudově animátorský víkend.
Animátoři si pro nás připravili spoustu skvělých aktivit, díky kterým jsme
mohli, aspoň z části, porozumět animátorství. V pátek večer jsme se
po rychlém přivítání navečeřeli a potom si zahráli několik seznamovacích
her. Sobotní ráno jsme zahájili rychlou běhací rozcvičkou. Dopoledne jsme
poslouchali přednášku na téma dobré vůle na zemi. Po přednášce jsme se
rozdělili do skupinek a povídali si o tom, jak se může Boží vůle projevit
na zemi. Povídali jsme si o dobrých skutcích a sdíleli své zážitky. Po obědě
následovala, alespoň pro mě, nejzajímavější aktivita celého víkendu. Znova
jsme byli rozlosováni do skupin a naším úkolem bylo stát se animátory
a připravit program na víkendovku. Nejprve jsme si vybrali témata, např.
Harry Potter či Carcoolka, a pak jsme se snažili vytvořit nové zábavné hry
pro děti. Zjistili jsme, že je celkem náročné vymyslet hry, které souvisí
s tématem, mají náboženský podtext a měly by dětem přinést něco nového.
Tahle aktivita nám zabrala čas až do večeře. Po večeři jsme postupně
všichni svoje programy představili ostatním. Po nás si slovo vzal Jindra,
který si pro nás připravil prezentaci o EŘE a křížovku, kde jsme mohli své
vědomosti zužitkovat. Poté jsme hráli pantomimu, anebo si povídali. V
neděli jsme se sbalili, uklidili faru a vydali na mši, kde jsme se viděli
s dalšími kamarády, kteří se víkendu nezúčastnili. Myslím, že jsme si
všichni víkend moc užili a naučili se i něco nového o „práci“ animátorů.
Kristínka Nováková

Tak jsme zase spáchali jeden intermeeting. Tentokrát ho naši skvělí
organizátoři v čele s Luckou O. umístili do Hrádku u Vlašimi, kde je
možnost sice skromného, ale levného a plně funkčního ubytování
pro skupiny. Vedle ubytovacího zařízení je krásný barevný kostelík s moc
hodným panem farářem, kterému jeden z účastníků zájezdu na uvítanou
předal jednu ze svých karamelových Kofol, což pan farář s radostí přijal
(nutno podotknout, že zmíněný účastník zájezdu své štědrosti později,
když Kofola došla, trochu litoval, ale to se naštěstí pan farář už nedozvěděl
:-)) Pro shromažďování jsme měli k dispozici jídelnu přidruženou k velké
kuchyni, kde holky připravovaly všechny ty dobroty <3. Ale zpátky
k jídelně: tam to všechno začalo. Večer po příjezdu nám byla všem hned
v rámci večeře oznámena radostná novina: Terezka s Důšou se budou brát
(ještě jednou GRATULUJEME!)! Terezka ještě stihla užšímu
kolemsedícímu kroužku ve stručnosti popsat, jak probíhala žádost o ruku,
než si Lucka sjednala pozornost a předala prostor ke slovu Jakubovi,
27letému jáhnovi z Polska, kterého požádala o krátké svědectví o jeho
životě (Jakub se má už za pár měsíců stát knězem, přitom se odvážně
rozhodl nás obohatit svou milou přítomností po celý víkend :-)).

Následně pro nás Lucka O. měla připravené dvě hry, z nichž první byla
něco na způsob "Co na to Češi" a druhá byla něco na způsob Aktivit
s tématikou filmů (po této hře myslím, že nebudu mít pokoj, dokud se
nepodívám na filmy "Mstitel s píšťalkou" a "Úder otevřenou dlaní").
Následovala volná zábava, kterou je pro některé typy povah těžké ukončit,
takže navzdory počátečnímu nadšení, že snídaně je "až" v 8:30, byli někteří
rádi, že stihli další den ráno sníst zbytky, než začal další program.
V 9:30 už byl přichystaný páter Auxt (momentálně působící ve Vlašimi)
s krásnou a poutavou přednáškou na téma Advent aneb jak se učit přijímat
své chyby (=volně shrnuto :-)). Na téma jsme potom navázali v diskuzních
skupinkách, které jsme ukončili zhruba v 11:30, abychom dopolední
duchovní blok poté uzavřeli soukromou ERÁckou mší v již zmíněném
přilehlém kostelíku. Na oběd jsme přejeli auty do nedaleké vesnice (nebo
městečka?) zvané Louňovice pod Blaníkem, kde byla moc příjemná
obsluha a moc hezké záchody :-)).

S nacpanými břichy zavládla kolektivní touha "dát si dvacet", která byla
ovšem překonána plynule navazujícím plánem vystoupat na nedaleký
kopec Malý Blaník (580). Na místě se nachází poměrně velká zřícenina
kaple sv. Máří Magdalény, jejímž středem prorůstá do výšin letitý smrk
ztepilý a spolu tak tvoří velmi zajímavou dominantu. Fotogeničnost
tohoto místa z něj udělala hlavní scénu pro tradiční ERÁcké focení
("... a teď prdlooou!"), takže jsme se tam zdrželi vlastně docela dlouho,
což ale vůbec nevadilo, protože ty výhledy za to rozhodně stály...!
Nebylo tedy až tolik překvapivé, že když jsme se vrátili do Hrádku,
mohlo být třeba už 17:00 (pakliže si to dobře pamatuju). Následovala
křížová cesta, krátký odpočinek, příprava a realizace večeře. A pak hřeb
večera: chvály. Jako vždy to byl kouzelný zážitek: tajemná atmosféra
pouze za svitu svíček (a dvou mobilů O:-)), skvělý výběr písní a jejich
provedení (třešničkou na dortu byla Danča a její violoncello :-)), citlivé
mluvené slovo (Týnka to prostě umí <3), možnost odevzdání svých díků
a proseb. Když chvály skončily, někteří odmítli tento fakt přiznat
a rozhodli se vrhnout na Dančino violoncello a pokusit se střídavě
pokračovat v produkci.

Tato zábava vydržela poměrně velké skupině lidí poměrně dlouho, dokud
se na scéně neobjevil nový hráč: Tomáš a jeho poker. A tady už se bavíme
o pozdních večerních až nočních hodinách. Lidé začali postupně odpadávat
do svých postelí a vydrželi jen ti nejotrlejší, mezi které patřil i "Jakubko",
který si se zbývajícím torzem stihl zahrát ještě Kenta a sedmu, než to v 5
ráno také zabalil a zanechal svému osudu už jen dva blíže nejmenované
jedince, kteří už druhý den po sobě řešili jedno a to samé sociálněbehaviorální dilema: přece nepůjdu spát, když tu ještě někdo je.
Dům kompletně utichl až v 6:30, tj. jenom na cca 1,5 hodiny, protože
v 8:00 už obětavé holky (pokud tam byl i nějaký kluk, tak se omlouvám
:-O) začaly připravovat snídani, aby se v 8:30 už mohlo začít jíst.
Následoval úklid, nedělní mše svatá v kostelíku (který možná nejen vlivem
přítomnosti ERÁků praskal ve švech) a poté další tradiční ERÁcká událost:
loučení.

Než se všichni rozhodili do aut, už se pomalu přiblížil čas oběda, kde
bohužel už ztrácím přehled o globálním dění a mohu dokumentovat pouze
cestu naší malé skupinky, která navzdory totálnímu vyčerpání ještě zvládla
oběd ve Vlašimi (kde jsem poprvé viděla někoho sníst 10 knedlíků bez
mrknutí oka) a následně přesun do špičkové cukrárny, kde jsme
po konzumaci usoudili, že už je toho na nás moc a je čas to všechno
obrečet a pokračovat do svých domovů.
Akce to byla jako vždy skvělá, nic jiného ani nešlo očekávat. Zároveň to
možná bylo zase na nějakou dobu poslední velké setkání, protože už od
dalšího dne začaly platit nové vládní restrikce a asi nám budou postupně
zatínat tipce ještě víc. Ale snad to jednou přestane bavit nejen vládu, ale
i ten samotný vir - hlavně neklesejme na mysli :-).
Tak zase brzy na viděnou!
Mášenka

Tradiční ERA skupinky se s pomocí Boží mohou opět uskutečňovat osobně
a ne jen virtuálně, jak tomu bylo v první polovině tohoto roku, což mne
jako organizátora velmi těší. Pro ty z Vás, kteří neví, o co se jedná, jde
o setkávání se nás “Eráků” v Praze, v podvečer každého prvního čtvrtka
v měsíci, za účelem společné modlitby a setkání se. Většinou se nejdříve
pomodlíme večerní část modlitby Breviáře, poté si přečteme Evangelium,
které připadá na následující neděli a společně probíráme, co nás na daném
úryvku zaujalo. Je to opravdu obohacující, protože jak se říká “víc hlav víc
ví” - tedy kolikrát přijde někdo s pro ostatní nevšedním vysvětlením
úryvku, který, přestože čteme či slyšíme po několikáté v životě, neznáme
z tohoto úhlu pohledu. Po části modlitby už jde o volnější zábavu, máme
možnost si říci, co je za poslední měsíc nového, zasmát se spolu a probrat
různé věci…Myslím, že obzvlášť v tomto nešťastném období, kdy
společenství je tolik třeba a přitom tzv. nebezpečné, jsou skupinky důležité
a dodávají nám mnoho energie.

Od září se uskutečnily celkově tři skupinky, ale každá měla trošku jinou
část modlitby kvůli církevním slavnostem, které zrovna v období kolem
jednotlivých skupinek byly. V září jsme se u Dvořákových modlili již
zmíněný Breviář, v říjnu u holek na Ortenově náměstí proběhla modlitba
Růžence, protože skupinka byla o svátku Panny Marie Růžencové,
a v listopadu u Martinů na Podbabě jsme k Breviáři přidali modlitbu
za drahé zemřelé…
Jsem opravdu velmi ráda, že o skupinky je zájem a daří se je uskutečnit.
Schází se nás nyní kolem 15 Eráků a více - dokonce jsme přivítali 4 nové
příchozí!
Anička Stehlíková, prosinec 2021

Silvie a Jan Baumannovi – dcera Emma
(říjen 2021)
Martina a Ondřej Filipovi – syn Jakub
(listopad 2021)
________________________________

Své Ano si řekli:
Barbora Krejčířová a Jan Rajdl

Blahopřejeme novomanželům a vítáme
mezi námi nově narozené přírůstky ERA
rodiny. Přejeme mnoho lásky, pochopení
a samozřejmě hodně Božího požehnání.

Poděkování za spolupráci na tomto ERA infu patří:
Luci Ostatnické, Madlence Veletové, Aničce
Stehlíkové, Lukášovi Gašparovi, Vítkovi Veletovi,
Martičce Urbánkové, Elišce Kucharčíkové,
Kristínce Novákové, Mášence Vinklárkové
Velký dík patří také našim fotografům:
Luci, Johance, Barunce Rajdlové, Dejvovi, Filipovi
Jirsákovi.
Slevu 250 Kč na jakoukoliv nadcházející ERA akci
získává Martička Urbánková. Moc gratulujeme!
Všechny informace aktuálně sledujte na našich
stránkách (www.eracz.cz) nebo na našich sociálních
sítích.

