
Identita 20 – nejen křížová cesta na hranicích farnosti

Devět měsíců uplynulo od zveřejnění článku, ve kterém jsem mezi řádky vyzýval k Vašemu příspěvku k 
dobré, důstojné a prospěšné oslavě dvaceti let od konce totality. Ano, právě teď je čas vyjít na světlo s Vašimi 
nápady případně přispět k tomu, co už se během času zrodilo.
     Snad naše nedávné obcházení farnosti (po vzoru obcházení Jericha, s úmyslem bořit hradby mezi námi) 
stálo na počátku aktivity, během které se na hranicích farnosti objeví 15 nových dřevěných křížů. Tato 
křížová cesta objímající farnost prostorově by měla zároveň objímat témata, která jsou pro olešnické a 
přespolní bolavá. Historie, současnost i budoucnost jich nabízí dost. Nesme je s pohledem na Kristův kříž.
     Než dojde na listopadové setkání, které by prezentovalo křížovou cestu široké veřejnosti (témata se týkají 
všech, Kristova oběť též), je třeba jednotlivé kříže umístit do krajiny. Někteří vlastníci pozemků už vědí, že 
tyto v ní budou stát dlouhodobě, dle vlastností dřeva však nikoli trvale. Narozdíl od dobře tří desítek křížků, 
které už v naší farnosti jsou. Věřím, že jedním z rozměrů Identity 20 bude též uvědomění si těchto památek. 
Zvlášť podaří-li se nové kříže instalovat (dle návrhu o.Pavla) během podzimních „výletů“ dětí z náboženství 
případně jednotlivých skupin ve farnosti (mládež, rodiny).
     Nebudu článek dále natahovat ani tak důležitými věcmi jako je odvolání se na demokratickou a 
především křesťanskou identitu v názvu projektu, se kterým nečekaně souzní duchovní příprava na podzimní 
návštěvu Svatého otce. Nechme prostor k diskuzi (třeba na farním dnu). Než přejdu k důležité části textu, 
dodám ještě, že projekt byl podpořen z programu Make a Connection – Připoj se (program Nadace rozvoje 
občanské společnosti a společnsoti Nokia). Děkuji všem, kteří se už na projektu podílejí.
     Konkrétní náměty pro Vás:
1.) zformulujte jeden či více problémů regionu, ve kterém žijeme. Jednoduchý způsob předání je skrze 
http://www.indentita20.unas.cz. Pro neinternetové je v kostele připravena krabička, do které můžete vhodit 
lístek s Vaším naším tématem. Udávejte alespoň svůj věk.
2.) zapojte se do organizace setkání plánovaného na 22.listopad. Jedinou jistou součástí je zatím „křížová 
cesta“ - fotoprezentace jednotlivých „zastavení“ s dosud neexistujícím komentářem. Sami víte, že v mém 
podání by se jednalo o příliš úzkou akci - obracejte se na mě s návrhy. V rámci projektu je 7000 Kč 
vyčleněno na toto setkání (občerstvení, výzdoba, případně pronájem prostor).
3.) kritizujte Identitu 20. Otevřeně, věcně, a pokud možno za účasti ministranta s dlouhým vousem. 
4.) modlete se s myšlenkou na celý projekt a ty, kdo se zapojí(li) do jeho realizace.
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