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Ú V O D E M …

Milé Eračky a milí Eráci,

s velkou radostí vydáváme nové číslo ERA infa! V minulém roce se toho udála spousta.
Pořádali jsme Teen akce, akce pro společníky a nechyběly ani akce pro dospělé.
Konečně se po dlouhé odmlce mohl konat ples, který jsme uspořádali výjimečně na jaře.
V létě se povedl Teen ERA camp a chvíli na to i Meeting, který se tentokráte konal
v oblíbeném Lignanu.

Rok to byl krásný a plný ERA akcí. Teď máte jedinečnou možnost zavzpomínat, tak do
toho!

Za ERU Barbora Piskačová



F O R M A C E
2 0 . - 2 7 .  3 .  2 0 2 2

I T Á L I E ,  M O R L U P O



TERINKA DUŠKOVÁ, LUC OSTATNICKÁ, BARU PISKAČOVÁ, 
JOHANKA POKORNÁ

PŘÍJEZD A 1. DEN

Je sobota večer a odletovou halou Letiště Václava Havla se rozléhá radostné
vítání a objímání Eráků. Po delší koronové odmlce nás čeká už druhá
formace za poslední půl rok a my se nemůžeme dočkat. Natěšeni na týden
plný radosti, kamarádů a hlavně duchovního obohacení vzlétáme a pomalu
opouštíme vzdušný prostor nad Českem. Cílová destinace - Itálie. Na letišti v
Římě na nás čekají naši velcí parťáci - Peťo a Maťo. Po dlouhém a dojemném
vítání usedáme do dvou mini busů a míříme chvíli před půlnocí
do Rogacionistického domu v Morlupu. Ještě rychle vyčistit zuby, pomodlit
a spát. Čeká nás přeci nabitý týden. Neděli trávíme v přítomnosti Peťa, Maťa
a našeho skvělého Giovanniho. Nejen mše ale i přednášky a meditace nad
Biblí jsou díky nim opravdu obohacující. Odpoledne je čas rychle
prozkoumat městečko. Cílem je především italská káva, na kterou se všichni
tak netrpělivě těšili již od příletu.



KRISTÍNKA NOVÁKOVÁ A KRISTÝNKA SMUTNÍKOVÁ

2. DEN

V pondělí jsme se poprvé vydali do Říma. Po snídani jsme nejprve přejeli
autem do městečka Monte Bello a z něj jsme jeli vlakem. Vzhledem k tomu,
že jsme Řím navštívili za pár dní ještě jednou, během této první návštěvy
jsme všechno jen krátce omrkli. Viděli jsme fontánu di Trevi, Pantheon....
K obědu jsme si dali výbornou pizzu nebo skvělé italské těstoviny. Po obědě
jsme v prozkoumávání Říma pokračovali. Nadchlo nás úžasné Forum
Romanum, Coloseum a ostatní římské památky, které nám svou nádherou
nejednou vyrazily dech! Nasyceni výborným jídlem, zmrzlinou, kávou
a novými zážitky jsme se v pořádku vrátili zpět do Morlupa, abychom
načerpali síly na další italská dobrodružství!



DŮŠA A MARTIN RAJDL

3. DEN

Po ranních chválách a snídani následovala přednáška od provinciála
kongregace Rogacionistů o jejich rwandské misii během genocidy. Kromě
tradičních skupinek a mše svaté jsme se vydali auty do nedalekého městečka
a odtud jsme pokračovali na pěší mini-túru směrem k vrcholu hory.
Po zdolání nejvyššího bodu, nám byla na cestě zpátky odměnou domácí
italská zmrzlina. Večer se proměnil v přátelský souboj zručnosti a rychlosti v
ERA Survivor. Den jsme uzavřeli modlitbou kompletáře.



ANIČKA VAŇOVÁ A ANIČKA STEHLÍKOVÁ

4. DEN

Čtvrtý den jsme se vydali do Říma znovu a to brzy ráno, abychom stihli velké
překvapení, kterým byla přítomnost na katechezi papeže Františka! Byl to
neskutečně silný a hluboký zážitek. Celý den se pak nesl v duchu tohoto
nebývalého setkání. Prohlídka Vatikánu, káva a zmrzlina v uličkách Říma,
jedna skupina se dokonce vydala k moři. Večer jsme se vrátili vlakem zpět
do Morlupa a užívali si večerní mši svatou s myšlenkou na ranní
společenství.



5. DEN

Tak jako každý den, i ten dnešní začal brzkou ranní modlitbou. Po ní jsme se
odebrali na první pokrm dne - snídani. Ta byla standardní, formou rautových stolů,
které byly plné vybraných surovin od místních dodavatelů. Poté nastal čas na další
část celoformačního duchovního programu. Po přednášce přišlo na řadu silencio,
vzájemné skupinky a mše svatá, kde nás po naplňujícím duchovním programu
ještě více probudily tóny kytar, fléten, našich dvorních vokalistů a vokalistek
a také Boží slova z úst Giovanniho. Teď přišel na řadu oblíbený čas dne - OBĚD.
Ten byl jedním slovem Magnificent. krevety, houby shitake, brambory opékané v
troubě s funkcí grilu, desítky druhů sýru - parmezán, gouda, ementál; prostě
všechno! Nesmíme zapomenout na fine wine, bez toho by italský oběd byl jen
jakýsi všední zamračený den bez smyslu. Po obědě jsme si samozřejmě dali
italskou kávu a taky italského šlofíka. Někomu stačilo klasických českých “20”,
někdo se naopak probral až druhý den (ne, to už vtipkuji HA HA HA).



MARTIN GAŠPAR, DEJV RAUŠER, PÉŤA ŠOTOLA

Zbytek dne byl spíše volný a každý ho strávil svým vlastním způsobem.
Někteří z nás svůj čas využili k dalšímu studiu Bible, jiní se zabavili poměrně
hlasitějším způsobem při hraní rozmanitých deskových her. Opět jsme se
sešli až na večeři, která byla klasicky skvostná a završila tak náš maximální
přísun kalorií pro dnešní den. Po večeři přišlo ještě milé překvapení, které si
pro nás připravila Kristý Smutníková s Martinem Gašparem, a tím byl
společný večer chval. Zde krom krásných písní proběhla také aktivita, při
které jsme mohli odevzdat na kříž svůj osobní dopis Bohu. Nutno
podotknout, že atmosféra, kterou pro nás vytvořili byla nepopsatelná. Je
skvěle vidět, jakou má ERA jako společenství sílu; dodává nám naději, pocit,
že někam patříme a že Bůh je naší správnou cestou při našich každodenních
strastech a radostech. Ostatně, posuďte sami na fotce, není to nádhera?



JINDRA JAVORSKÝ A JIRKA PIPEK

6. DEN

Ráno jsme se probudili s lehkým smutkem na tváři, jelikož nás čekal poslední
celý den před odletem domů. Radost se nám ale navrátila po ranních chválách
a vydatné snídani. Plni energie (tedy jak kdo.. haha ) jsme si vyslechli
přednášku od našeho bohoslovce Petera, a poté jako již předchozí dny
následovala společná meditace a sdílení ve skupinkách. Během mše svaté
jsme všichni obnovili sliby společníka a hlavně jsme mezi své řady přivítali
novou posilu Kristínku (máme velikou radost).. Jelikož byl pátek, tak jsme se
po obědě pomodlili křížovou cestu v místní zahradě, během které jsme měli
možnost odevzdat naše trápení a prosby za naše blízké.. Následovala online
přednášená kající bohoslužba a zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie z katedrály sv. Petra z Vatikánu. Celý zbytek večera jsme
strávili společným programem.



BARUNKA A HONZÍK RAJDLOVI

7. DEN

Poslední den formace se v podstatě nelišil od ostatních. Po ranních chválách
a snídani následovala přednáška. Tu si pro nás připravil Maťo. Věnoval jí
tématu čtvrté a poslední lásce z knihy C. S. Lewise 4 lásky. Tou poslední
láskou je křesťanská láska. Jak se píše v 1 Jn 4; 8 "Bůh je láska", jedná se o
úplně jinou úroveň lásky. Na životě Ježíše Krista v Lukášově evangeliu nám
Maťo ukázal, jak se postupně v jeho životě tady na Zemi objevily všechny 4
lásky. Po týdnu intenzivní duchovní Boží blízkosti jsme si připomněli,
že Boží láska vše přesahuje. Díky ní můžeme povznést všechny naše vztahy a
aktivity, kterým se věnujeme nejen v EŘE. A díky důvěře v Boha dokážeme
překonat všechny starosti. Vždyť slova "neboj se" nalezneme v Bibli
365x :-). S těmito myšlenkami jsme se odebrali do skupinek a podělili se
o naše pocity. Celý den doprovázelo smutné loučení s Peťem a Giovannim,
kteří museli odjet dřív. Dlouhé loučení pokračovalo ještě na letišti
v Praze, odkud se nikomu nechtělo odjet. Formace nás opět přiblížila k sobě
navzájem a my jsme vděční nejen Bohu, klukům z Itálie, ale i naší
víceprezidentce Barunce, která pro nás formaci naplánovala.



V Í K E N D  P R O  S K O R O D O S P Ě L É
8 . - 1 0 .  4 .  2 0 2 2

F A R A  K Ř I V S O U D O V



Era uspořádala suprový víkend pro skorospěláky v Křivsoudově. Téma bylo
Náš Čas. Víkend začal páteční večeří a seznámení se s novými kamarády.
Celovíkendová hra byla na upíry. Byli jsme rozděleni do 3 skupinek a hráli
jsme kvíz. Večer jsme měli chvály, které byly úžasné v tom, že se hrály
a zpívaly písničky. Večer chval byl na téma čas a odpuštění. Mohli jsme při
tom přemýšlet o tom, komu chceme odpustit nebo být jen s Bohem. Při tom
jsme mohli napsat, komu chci odpustit a přitlouct na kříž. A zakončení večera
byla společná modlitba a pak jsme se připravili ke spánku a šli spát. Ráno
jsme měli budíček a rozcvičku. Dále následovala snídaně, na které byly např.
palačinky, míchaná vajíčka a buchty. Potom jsme byli rozděleni do 4 skupin
a následovala hra, při které jsme museli najít stanoviště a splnit úkoly a získat
tajemný předmět pro únikovou hru. Po hře byla interaktivní křížová cesta,
během níž byly aktivity, např. otisky své ruky, šáhnutí na trnovou korunu…



ANIČKA DAŇKOVÁ

A pak byla úniková hra s předměty ze stanoviště a poté oběd. Po obědě
chvilička odpočinku a popovídání si s ostatními a následovala přednáška
od kněze Jakuba Brabence z Havlíčkova Brodu na téma čas. Po přednášce
jsme měli silencium a skupinky, ve kterých jsme si mezi sebou sdělovali své
poznatky z přednášky. Pak jsme měli mši svatou. Po ní byla večeře, kdy jsme
měli párky (neboli erárky). Potom jsme psali vzkazy na otisk ruky z křížové
cesty. Pak byl Era turnaj, kde jsme hráli bowling, playstation, fotbálek,
Na lovu, chill zóna se sushi a dobrůtkami. Všichni jsme si to užili.
Vyhodnotili jsme turnaje a dopolední únikovou hru a večer zakončili
modlitbou. V neděli ráno po snídani došlo na balení věcí i na úklid fary. Když
už bylo vše hotovo, tak jsme vyrazili do kostela na mši svatou. Poté jsme
odjížděli do svých domovů, ale už teď se všichni zase těšíme na příští víkend
v Křivsoudově.



P L E S
2 2 .  4 .  2 0 2 2

K Ř I V S O U D O V



Letošní plesová sezóna byla provázena dramatickou a plesům nepřívětivou
skutečností, točící se kolem “té nemoci“ a s ní souvisejícími zákazy
a doporučeními. Nakonec i přes prvotní nepřízeň se situace v dobré obrátila,
což znamenalo, že tato plesová sezóna se (asi po 15 letech) opět konala a náš
ples, s přízviskem jarní, měl přidělené datum 22. dubna léta Páně 2022.
O taneční doprovod a podkres k večernímu povídaní se nám postarala kapela
Impuls. I přes naši jistou skepsi, zdali se navždy lidé nepřesunuli do prostředí
virtuální reality, jsme byli příjemně překvapeni, kolik lidí se rozhodlo spolu
s námi strávit páteční večer protancováním svých střevíců a připíjením
na společné zdraví. Dále již tradičně byla příležitost vyhrát ceny v tombole od
našich štědrých sponzorů, nechat se vyfotit v připraveném fotokoutku, podílet
se na dražení dortu, tancování společného tance belgické polky a pokud bych
měl popsat a vyčerpat vše, toto ERA info by nemělo konce.



MARTIN RAJDL

O půlnoci nastala netradiční věc a toť ta, že společníci ERA si připravili
půlnoční překvapení v podobě nacvičeného tance, který byl jak pěkný, tak
vtipný a bylo to milé zpestření večera. Do ranních hodin jsme tancovali a po
skončení poslední písně jsme využili přespání na faře v Křivsoudově.
Závěrem, bych chtěl všechny čtenáře vyzvat, aby si v tuto chvíli založili
místo, kde skončili čtení a neprodleně napsali do svých diářů termín dalšího
ERA plesu a nenechali si tuto událost ujít, protože číst o ERA plese a být na
ERA plese jsou dvě neporovnatelné zkušenosti.

Mějte se hezky a ahoj!



T E E N V Í K E N D
1 0 . - 1 2 .  6 .  2 0 2 2

F A R A  K Ř I V S O U D O V



Ahoj Kryštofe, Štěpánko a Dominiku, můžete mi říct, po kolikáté jste byli na 
Teen víkendu?
K: Už několikrát.
Š: Podruhé.
D: Poprvé jsem spal.

Jaké bylo téma?
Všichni: Harry Potter.

Co se vám nejvíce líbilo?
D: Bubnování a malování kouzelnických hůlek. A strašně mi chutnal oběd.
K: Líbila se mi bojovka, protože Lord Voldemort vypadal jako Fantomas
a že jsem si mohl zabubnovat.
Š: Taky Lord Voldemort. A ještě se mi líbilo, jak to bylo hezky udělaný na 
spaní a že jsme chodili pozdě spát. A super byla bojovka, když tam hořely 
pochodně a hranice a hysterický Harry Potter. A celý program a animátoři.



KRYŠTOF, ŠTĚPÁNKA A DOMINIK MAŠTÁLKOVI

To zní jako napínavá víkendovka, byla nějaká chvíle, kdy jste se báli?
K, D: Ne.
Š: Před bojovkou.

Je něco, co byste rádi Erákům vzkázali?
D: Naplánovali to super!
Š: Program byl super a aby příště zase vymysleli dobrý program. A chci 
pozdravit Kristýnku Smutníkovou.
K: Jen tak dál.



E R A  D E N
1 8 .  6 .  2 0 2 2

K Ř I V S O U D O V



BARU PISKAČOVÁ

Předposlední červnovou sobotu jsme se sešli v hojném počtu
v křivsoudovském kostele, kde nám sloužil mši svatou otec Marcin a čerstvě
vysvěcený otec Jakub. Během mše nechyběla úžasná živá hudba v podání
Lody a Honzíka Rajdla. Na konci mše nám Jakub všem s radostí rozdal
novokněžské požehnání.

Duchovně nasyceni jsme se odebrali na farní zahradu, kde se na nás těšil
čuník na grilu a spousta dobrot. Zahrada byla plná usměvavých dětí, rodičů a
všech ERA přátel.

Prožili jsme společně opravdu požehnanou sobotu.



T E E N E R A C A M P
1 6 . - 2 3 .  7 .  2 0 2 2

L U B E N E C



Letošní ERA camp se konal opět v Lubenci, sraz jsme měli na Florenci
v Praze, ke jsme se spočítali a vyrazili společně na místo. Na místě už na nás
čekali super animátoři a rovnou jsme šli hrát seznamovací hry. Měli jsme jak
přednášky od polského kněze Jakuba, tak spousta vodních i klasických her.
Knězi bylo občas hůře rozumět, ale vždy jsme se nějak domluvili. Nejvíce mě
bavil ERA talent a karneval. Čtvrtý den tábora jsme jeli na koupák, který byl
suprový. Byli jsme tam celé odpoledne. Během tábora jsme běželi orientační
běh a měli vodní bitvu. Jídlo mi většinou chutnalo. Poslední den jsme měli
závěrečnou mši a jeli domů.

Těším se na příští rok, snad už pojedeme do Chorvatska.





E R A  M E E T I N G
3 1 .  7 . - 6 .  8 .  2 0 2 2
I T Á L I E ,  L I G N A N O



Milí Eráci,

byl mi svěřen úkol, abych napsala článek o letošním meetingu v Lignanu,
který se konal ve dnech 31. července až 6. srpna. Myslím, že všichni se
na meeting těšili, protože po minulých covidových zkušenostech, nebyl
meeting u moře samozřejmostí. Já jsem se těšila o to víc, moje první moře
i první meeting! Sraz byl v neděli brzy ráno na Chodově. Přestože jsme
vyrazili o pár minut déle než bylo v plánu, cesta utíkala nečekaně rychle a bez
komplikací a kolem 18. hodiny jsme dorazili do Lignana. Meeting jsme
zahájili mší svatou. Po večeři jsme si zahráli nějaké seznamovačky
a rozlosovali tzv. tajného přítele. Každý si vylosoval člověka, kterému měl
po celý meeting dělat radost. A nakonec jsme se vydali podívat na noční
moře. Další den probíhal podobně jako všechny ostatní dny. Ještě před
snídaní jsme stihli ranní chvály a dopoledne byla duchovní část programu.
Tedy Kubova přednáška, následné silencium a skupinky. Po nich následovala
mše svatá.



Po obědě jsme se vypravili k moři, kde jsme většinou strávili celé odpoledne
až do večeře. Kromě koupání jsme také vášnivě hráli beach volejbal.
V pondělí po večeři odešla většina Eráků do města a někteří si zahráli fotbal
proti slovenskému týmu. V úterý jsme po duchovním dopoledni
a vynikajícím obědě odešli na pláž. Jak jsem již zmínila, beach volejbal se
hrál opravdu ve velkém, v úterý se k nám dokonce připojili i dva mladí
Francouzi. Večer si pro nás Lody na pláži připravila chvály, jejichž tématem
byly naše starosti a těžkosti, kterých jsme se mohli symbolicky zbavit tím,
že jsme je napsali na papírky a pak je všechny spálili. Středa byla speciální,
protože pro nás Jindra vymyslel úžasný výlet. Vyrazili jsme ke krásnému
jezeru s čirou vodou Lago Di Barcis. Nasvačili jsme se, někteří z nás se
i vykoupali a pak jsme vyrazili na túru podél jezera. Avšak ani na výletě jsme
nepřišli o duchovní čas. Nejprve jsme si poslechli katechezi, po ní jsme měli
v krásné krajině okolo jezera skupinky a na závěr, v lese přímo u jezera, nám
Kuba odsloužil mši svatou.



Cestou zpátky jsme ještě vystoupali na vyhlídku a pomalu se vydali na cestu
domů. Protože jsme byli po výletu trochu unavení, večerní program byl
odpočinkový. Měli jsme možnost poslechnout si italský gospel. Přestože
skupina zpívala krásně, koncert trval přes dvě hodiny, což nám přišlo moc
dlouhé. Čtvrtek už jsme opět strávili v areálu, dopoledne bylo jako obvykle
duchovní a po obědě jsme se vydali na pláž. Večer byl volnější, ale kromě
povídání jsme si zahráli jednu vědomostní hru "Na lovu" a někteří i karetní
hru "Šestá bere". A už byl před námi pátek, poslední celý den, který jsme si
však užili naplno. Po přednášce o marnotratném synovi, skupinkách, mši
svaté a obědě jsme vyrazili naposledy na pláž (a někdo z nás i do takového
malého aquaparku, který byl v areálu). Ten den se nás na volejbal sešlo asi
17, hráli jsme na dvou hřištích a naši nejsilnější hráči si zahráli proti mladým
Italům. (Kdo vyhrál, nikdo neví…😄). Večer nás čekaly druhé chvály,
tentokrát na téma vděčnost, které jsme měli přímo u moře. V sobotu ráno
jsme se vystěhovali z pokojů, odtajnili jsme tajné přátele a celý meeting
uzavřeli mší svatou.



KRISTÍNKA NOVÁKOVÁ

Po obědě jsme vyrazili na cestu a domů jsme přijeli po půlnoci.

Myslím, že jsme si meeting všichni užili. Já teda opravdu ano! Po meetingu
jsem zjistila, že jsem vlastně nevěnovala takovou pozornost moři a tomu,
že jsme v zahraničí, mnohem důležitější pro mě bylo trávit čas s ostatními.
Jsem vděčná, že jsem se mohla potkat s kamarády a zároveň poznat nové lidi.
Těch několik dní uteklo děsně rychle. Už se těším na příští rok!



T E E N V Í K E N D
2 . - 4 .  9 .  2 0 2 2

F A R A  K Ř I V S O U D O V



Ve dnech 2. - 4.9.2022 se v centru ERA v Křivsoudově uskutečnil Teen ERA
Weekend. Téma této víkendovky bylo: Porazme společně mafii!
První den, po příjezdu na faru, jsme se seznamovali formou různých her
a aktivit. Během večeře nás pak navštívil Don Salieri, vůdce mafie, a obvinil
nás, že jíme v jeho podniku a nemáme na zaplacení. Ochotně se s námi však
domluvil na „splátce“ v podobě vymáhání peněz od dlužníků. Peníze jsme
přinesli, ale protože jsme se prý chovali s neúctou, poslal nás na místní
hřbitov, abychom dostali výstrahu, co se s takovými stane. Tam jsme prošli
právě zmíněnou výstražnou stezkou. Druhý den jsme začali rozcvičkou.
Po snídani jsme se vydali do lesa a hráli skupinkové hry. Za odměnu jsme
pak měli oběd – špagety s omáčkou. Pak následoval odpolední klid, hrály se
hry, odpočívalo se, povídalo a tak. Chvíle zklidnění a zamyšlení se byla
v témátku Marnotratný syn. Když jsme nabrali fyzické i duchovní síly, čekal
nás výcvik pro boj s mafiány. Ale co se nestalo. Během večeře jsme byli
přepadeni a někteří dokonce uneseni.



MARŤA KAHOUNOVÁ

Bez váhání se naše skupinky vydaly po stopách, které mafie zanechala.
Unesení byli osvobozeni, mafie poražena a sladká odměna slupnuta.

V neděli po bohoslužbě jsme se unaveni, ale spokojeni, rozjeli do svých
domovů.

TEW se mi moc líbil a těším se na další akce ERA.



G E N E R Á L N Í A S E M B L E A – G A  
2 3 . - 2 5 .  9 .  2 0 2 2

F A R A K Ř I V S O U D O V



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 příští rok a vymysleli spoustu nápadů. Samozřejmě
proběhly ERA volby, během kterých jsme volili ERA prezidium.

ERA volby 2022

Prezidenta obhájila Barbora Rajdlová
Viceprezidentem byl nově zvolen Jiří Pipek

Ekonoma obhájil Martin Rajdl

Funkci národního vedoucího přebírá Kristýna Smutníková. 
Davidovi Raušerovi děkujeme za jeho dosavadní práci!



R A T O L E S T I  A  S VA T B Y

• Barbora a Vlastimil Dvořákovi – syn Theodor (leden 2022)

• Radka a Michael Hemmersbach – dcera Klára (květen 2022)

• Helena a František Kahounovi – dcera Lenka (červenec 2022)

Své Ano si řekli:

• Barbora Prokůpková a František Piskač

• Tereza Karmazínová a Jan Dušek

Blahopřejeme novomanželům a vítáme mezi námi nově narozené přírůstky ERA rodiny.
Přejeme mnoho lásky, pochopení a v neposlední řadě i hodně Božího požehnání!



E R A  M E E T I N G 2 0 2 3

V červenci nás čeká týden v prosluněném Lignanu!

Po duchovní stránce se můžeme těšit na mše svaté, večerní

adorace a diskuze. Každý zde má prostor se zamyslet nad svým

životem, posláním ve světě a vztahem k Bohu.

Je to ale také týden plný zábavy a odpočinku, týden zážitků 

sdílených s přáteli. 



T E E N E R A  M E E T I N G  2 0 2 3

Po neuvěřitelných 3 letech opět vyrážíme na Teen ERA Meeting

na ostrov Veli Lošinj.

Teen ERA meeting je zaměřený na rozvoj víry u mladých lidí, zábavu

mezinárodno a poznávání nových kultur. Společně s českou skupinou

se zúčastní i skupina z Polska a Maďarska. Nouze nebude ani

o duchovní program za podpory rogacionistických kněží.

Do konce března ještě stíháš zvýhodněnou cenu, tak neváhej!



P O D Ě K O VÁ N Í

Poděkování za spolupráci na tomto ERA infu patří: Tereze Duškové, Lucii Ostatnické,
Johaně Pokorné, Barboře Piskačové, Kristíně Novákové, Kristýně Smutníkové, Janovi
Duškovi, Martinovi Rajdlovi, Anně Vaňové, Anně Stehlíkové, Martinovi Gašparovi,
Petrovi Šotolovi, Davidovi Raušerovi, Jiřímu Pipkovi, Jindřichovi Javorskému, Barboře
a Janovi Rajdlovým, Anně Daňkové, Martině Kahounové, Kryštofovi, Štěpánce
a Dominikovi Maštálkovým.

Velké díky patří samozřejmě také našim fotografům: Davidovi Raušerovi, Johaně
Pokorné, Barboře Rajdlové a Filipovi Jirsákovi.

Slevu 250 Kč na jakoukoliv nadcházející akci získává Marťa Kahounová.

Všechny informace aktuálně sledujte na našich stránkách (www.eracz.cz) nebo na našich
sociálních sítích.


