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■ KŘÍŽOVÁ CESTA – I letos jsme se
na Zelený čtvrtek večer společně zúčast-
nili ekumenické Křížové cesty na Petří-
ně. Za nebývale příznivého počasí jsme
si mohli připomenout, co je nám společ-
né. Pod vedením duchovních několika
křesťanských denominací (včetně našeho
řádového kaplana rev. mgr. Michala
Šourka a postulanta diákona mgr. Petra

Vinše) jsme se snažili společně i každý
sám prožívat utrpení našeho Pána na ces-
tě na Golgotu. Justiční vražda, která za-
chránila lidstvo! Čtrnácté zastavení není
konec. Temnoty hrobu zažene Světlo
Vzkříšení!

Zkusme ale věnovat pozornost jednotli-
vým aktérům dramatu Pašijí a Křížové
cesty. Třeba Pilát, který si alibisticky umyl
ruce. Šimon z Kyrény, který chtě nechtě
nese s Pánem kříž… Veronika, která si od-
náší Pánovu podobu, nejen na šátku, ale
hlavně v srdci. Jeruzalémské plačky…
Apoštolové, kteří se až na Jana rozprch-
li… A Petr, který který chtěl napřed Pána
bránit mečem, v pudu sebezáchovy třikrát
zapírá… Ženy, které se nebály Pána do-
provodit až ke kříži. Josef z Arimatie ne-
má strach poskytnout Ježíšovi poslední
službu lásky. Dav… Voláme „hosana“ ne-

bo „ukřižuj“? A lid stál a díval se… Kde
stojím já? Jaká je moje role?

—  Vladimír Němec, KCLJ

■ KŘTINY V RODINĚ ANDRLE von
SYLOR – V neděli 19. dubna 2009 se 
v děkanském kostele svatého Vavřince
ve Vysokém Mýtě uskutečnil křest čtyř
vnoučat Dr. Augustina Karla Andrle
OLJ. Děti pokřtil vysokomýtský děkan
Pater Pavel Mistr. Pokřtěny byly tyto dě-
ti: Sára Anna, Adéla Marie, Zuzana Ka-
teřina a Pavel Petr.
Křtu se zúčastnilo na 45 členů rozvětve-
né rodiny včetně bratrance Dr. Roberta
Anderle de Sylor, který přiletěl z Detroi-
tu a byl také přijat biskupem Mons. 
Karlem Herbstem v Arcibiskupském 
paláci v Praze spolu s Dr. Andrlem OLJ 
a Ing. Olšovským KLJ-J.  

ZPRÁVY A OZNÁMENÍ

Výroční zpráva o činnosti 
Českého velkobailiviku za rok 2008

Humanitární pomoc v ČR:
Společnost sv. Vincence z Pauly         538 € 
Hospic Štrasburk                                   177 €
Hospic sv. Lazara v Plzni                      177 €
CSI Křesťanská mezinár. Solidarita    177 €
Domov sv. Karla Boromej.                   618 €
Lazariánský servis                                  885 €
Celkem                                                  2 572 €

Humanitární pomoc v Africe:
Studny ve východ. Kongu                   17 750 US $
Hospic v Kabuga                                     2 750 €

Dary poskytnuté od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008:
Dar LS Saleziánské provincii                             538 €
Ing. Miřejovský na rekonstrukci kostela   29 360 €
Dar sestrám boromejkám                             1 062 €
Cfr. Vondráček – umělecká aukce                  637 €
Plzeň. komenda pro Hospic sv. Lazara           379 €   
Plzeň. komenda pro Domov sv. Kateřiny       106 €
Dar mgr. Voříška Charitě                                     14 €
Pro nadaci Lidé bez přístřeší                             177 €
Celkem                                                             32 273 €

Rekapitulace: 
Humanitární pomoc a dary                           37 595 €

17 750 US $

— Naděžda Asterová, DCLJ, GCMLJ – kancléř

Ohlédnutí za paní Věrou Šigutovou, DCLJ

V pátek 27. března t.r. se konal pohřeb řádové dámy, paní
Věry Šigutové, DCLJ. Pohřební obřady vykonal P. Jiří Kusý,
SChLJ. Jménem našeho řádu se rozloučení iniciativně ujal chev.
Doc. Dr. Z.M. Trefný, CSc, KCLJ, z jehož slov uvádíme:

„Paní Věra Šigutová si byla vědoma toho, že Řád sv. Lazara
Jeruzalémského má více než 900 letou tradici svého trvání a ví-
ce než 70-ti letou tradici trvání v našich zemích. Byla si vědo-
ma, že takováto tradice zavazuje – nedává právo nosit stužky
různých barev, ale určuje povinnost konati to, co je hlavním po-
sláním řádu v této době – pokračovat v charitním díle jak velí tra-
dice našeho řádu. Tento úkol plnila paní Věra Šigutová mírou
neobvyklou, neokázale a obětavě.

Byla vždy noblesní a laskavá, byla vždy pozitivní, o každém
hovořila jen v dobrém – ctila zásadu – pokud nemohu o někom
říci něco dobrého, tak raději neříkám nic. Je to v tradicích naše-
ho řádu a je to vzácné v naší době – a za to patří paní Šigutové
náš dík.“


