Historický vývoj eRka (roky 1987 — 1990)
Animátori sa stretávali spoločne na celoslovenských stretnutiach asi raz za tri — štyri mesiace
približne od roku 1987. Vymieňali si skúsenosti, povzbudzovali sa v práci, pripravovali rôzne podujatia
pre deti a tvorili veľké spoločenstvo nadšených laických apoštolov — katechétov detí. Boli tu
zástupcovia z Banskej Bystrice, Trnavy, Prešova, Košíc, Bratislavy, z Humenného za gréckokatolíkov,
Orava — Námestovo Malatinná, Hontianske Nemce, Čierne Kľačany, Hriňová a Rajec.
V apoštolskej práci spolupracovali veľmi úzko s hnutím rodín a laickým apoštolátom mládeže. Boli
aj spoločné koordinačné stretnutia medzi týmito hnutiami.
Prvá verejná činnosť spočívala v príprave a priebehu prvej celoslovenskej katechetickej hry pod
názvom: „Strom viery“. Prebiehala v novemberi 1989 — septemberi 1990. Vychádzajúc zo
životopisov B. troch košických mučeníkov Štefana, Melichara a Marka sa odvíjalo niekoľko
konkrétnych úloh pre deti. Bola vytvorená aj brožúrka, ako metodická pomôcka k hre. Pravidlá hry boli
rozposlané na všetky farské úrady na Slovensku. Hry sa zúčastnilo asi 2000 detí. Každé dostalo
pamätný list podpísaný o. biskupom A. Tkáčom.
Na jar 1990 sa hnutie rodín zaregistrovalo na Ministerstve vnútra SR a skupina tých, ktorí pracovali
s deťmi tvorila v stanovách HKR Komisiu kresťanskej výchovu detí s hlavným predstaviteľom
Evženom Valovičom. V tom období sa zístupcovia práce s deťmi stretli na celoslovenskom stretnutí
v Dolnej Strehovej a vytvorili prvých pár bodov, ktoré charakterizovali ich prácu v apoštoláte. Pre
vlastnú potrebu si upravili názov Komisia kresťanskej výchovy detí na Hnutie kresťanskej výchovy
detí.
Od apríla do augusta 1990 sa prebiehal prvý katechetický kurz pre katechétov v nitrianskej
diecéze. Otec biskup Ján Ch. Korec poveril organizáciou gen. vikára F. Rábeka, ktorému výkonne
pomáhal Evžen Valovič. Pri praktických ukážkach katechézy pomáhali aj dve členky HKVD Danka
Balážová a Terka Žitňanská.
11. — 14. mája 1990 na spoločnom celoslovenskom stretnutí v Súľove bol prijatý prvý znak pre
hnutie (obr.2).

Duchovnými patrónmi HKVD sa stali blahoslavení traja košickí mučeníci, hlavné vzory
z katechetickej hry „Strom viery“, ktorá bola vlastne prvým verejným celoslovenským podujatím pre
deti. Navrhovaní boli títo patróni (+ počet hlasov) — Don Bosko 3, Traja košickí mučeníci 5, sv.
Dominik 2, Mária Goretti 1, sv. Terezka 1, slov. svätý 1, Pius X. 1, Michal Archaniel 1, sv. Jozef 1,
Andrej a Benedikt 1, Gorazd 1.
Jednotiacou modlibou sa stala modlitba VEČNÉ SLOVO — 8 hlasov, bol ešte návrh 3x Zdravas —
1 hlas.
Zároveň tu dozrela myšlienka vydávať časopis pre deti aj zo spoločenstiev aj pre tie ktoré sa
nestretávajú v spoločenstvách na Slovensku. Podnetom k tejto myšlienke bol časopis dvoch
spoločenstiev, ktoré boli spolu na letnom tábore a vytvorili IKSH (Indiánsky kmeň Staré Hory). Po
tábore sa ďalej stretávali a heslo z tábora — Čo robíš rob poriadne tvorilo v latinskom znení nadpis
časopisu, ktorý ich spájal AQA. Hlavnou „redaktorkou“ bola Katarína Prikrylová, ktorá sa podujala na
to, že by sa pokúsila pripraviť prvé — vlastne nulté číslo časopisu pre deti na Slovensku. Po dlhšom
hľadaní vhodného názvu —
(návrhy na názov: Rosa, Svetielko, Jas, Žiara, Detský svet, Úsmev, Buďme veselí, Kamko (via),
Kruh, KAM (Kresťanský apoštol mladých), Priatelia mladých, Úsvit, TRIO, Kotúč, Mini, Boboo, Koreň,
ALFA, OMEGA, KAT, Prameň (Pramienok), Sloník, Uzlíky, Slováčik, Lúčik, Hodinky, Vlak, Kuriatko,

Okienko, Bonas, Dar, Deti a rodičia, Slniečka, RA—HRA, HURÁ, Bubrlák—ci, NIŤ, REBRO, LUK,
V rCH, Úsvit, Slnko)
sa dohodol predbežný názov REBRÍK (jeho patrónom sa stal sv. Pavol apoštol). Dňa 17.júna 1990
vyšlo jeho nulté číslo v náklade 1000 ks, potom sa ešte robila dotlač 1000 ks. Hlavnými distribútormi
boli animátori z celoslovenského stretnutia a potom i iní laici a kňazi. Na časopis bola kladná odozva,
preto od septembra začal vychádzať ako dvojmesačník už definitívne pod názvom REBRÍK.
Šéfredaktorkou bola Katarína Prikrylová.
18.6.1990 bol prvý celobratislavský smem HKVD. Bolo tam 97 ľudí.
Počas prázdnin boli týždenné letné tábory v 15 — 20 turnusoch, väčšinou po 20 — 25 detí.
V lete 1990 dostal Evžen V. pozvánku pre dvoch zástupcov na týždňový Základný kurz pre
vedúcich detských spoločenstiev, ktorý usporiadavala detská katolícka organizácia Katholishe
Jungshar Osterreichs v Rakúsku. Vyslaní boli Fedor Pisárčik a Maroš Čaučík. Kurz bol obohatením
po stránke získania nových vedomostí a skúseností, no vytvorilo sa aj priteľstvo medzi KJSO a HKVD.
21.—23.9.1990 bolo celoslovenské stretnutie na Starých Horách, kde sa zo základných
charakteristických bodov vytvorili prvé Stanovy pre HKVD a zároveň sa v názve hnutia zamenilo slovo
„výchovy“ za slovo „spoločenstiev“, ktoré viac charakterizovalo činnosť hnutia. Po dohode s HKR
a po tomto celoslovenskom stretnutí na Starých Horách, kde Stanovy HKSD dostali konečnú podobu,
sa 3.októbra 1990 HKSD oficiálne zaregistrovalo na Ministerstve vnútra SR podľa zákona 83
o občianských združeniach. Evžen Valovič sa stal čestným predsedom a Maroš Čaučík výkonným
tajomníkom, povereným vystupovať za hnutie navonok.
O krátkom názve a symboloch:
Na ďalšom celoslovenskom stretnutí, ktoré dostalo názov „Celoslovenská rada“ 30.11. — 2.12.90
na Starých Horách, vznikol aj kratší názov eRko, ktorý sa tiež môže používať pre označenie hnutia,
keďže názov HKSD je dlhý a ťažko vysloviteľný pre deti. Názov eRko je vlastne písmeno R, hovorovo
erko, a je začiatočným pásmenom slova radosť i časopisu Rebrík.
(návrhy na názov a počet hlasov: ROZLET — 7, BOBOO — 5, REBRIK — 0, DRIENKA — 0,
RADOSŤ — 18, VER-MA-S (veriaca mládež Slovenska) — 0, PRAMEŇ — 3, SKALA — 2, STROM —
5, STROMČEK — 0, DETI MÁRIE — 2, MÁRIINI ŽIACI — 0, REBRÍČATÁ — 7, JEDINÉ JEŽIŠOVE
DETI — 0,
VÝŠINA — 0, názov spojený s menom patróna hnutia — 2, VER-DE-S—18, iné — Srdce na dlani,
Maličkých je Božie kráľovstvo, Klas, Zvon, Srdce, Ruka v ruke, Jezu, Nádej, Lúč, Svetielko)
V tomto období sa začali vytvárať aj nové grafické návrhy pre znak —
Vyberalo sa z viacerých návrhov v júni 1991. Bol prijatý ten, ktorý teraz tvorí znak eRka —

18.11.91 bola zaslaná oficiálna žiadosť na Biskupskú konferenciu a 25.2.92 bola zaslaná odpoveď.

Na jeseň 1991 sa vytvoril návrh na plagát a heslo hnutia

