„Pandemický kříž“ nad Odrami
Vážení spoluobčané, krajina Oderska je typická množstvím malých sakrálních
staveb, jako jsou dřevěné i kamenné kříže, sochy nebo tzv. Boží muka. Tato místa
jsou projevem křesťanské víry zdejších obyvatel a zároveň také vypovídají
o událostech, které hluboce zasáhly do jejich života. Nejčastěji jsou to příběhy
tragické, a to jak v rovině osobní (blesk v polích, nehoda, smrt z „nešťastné
lásky“), tak i společenské (válka, mor, povodeň). Dodnes mezi skvosty patří tzv.
povodňový kříž v Křížové ulici nedaleko břehu Odry.
Svět se od dob stavby těchto památek zásadně změnil. Celá naše planeta se stala
díky jeho propojení jednou velkou vesnicí. Nejsou už problémy, které se týkají
jen některých. To jsme pocítili velmi zřetelně v případě nemoci Covid 19, která
ač původem z Číny, ovlivnila i život v Odrách.
Napadlo nás tedy zanechat, podobně jako dělali i naši předkové, památku na tuto
událost, která ve větší či menší míře ovlivnila všechny bez rozdílu. Rozhodli jsme
se pro stavbu kamenného kříže umístěného ve svahu nad úrovní města Oder tak,
aby jej bylo možno spatřit už z dálky. Jeho smyslem není pouze připomenout
oběti zmiňované pandemie, nebo jen úzkosti a nejistoty prožívané námi
v prvních měsících tohoto roku. Má s úctou připomenout všechny, kteří
nasazovali své síly v boji proti ní - od zdravotníků, policistů, hasičů
až po dobrovolníky doma u šicího stroje.
Proč právě kříž? Kříž je v křesťanském pojetí znamením záchrany, která se rodí
paradoxně skrze utrpení. Tím, že na něm umírá Boží Syn, je výrazem ztotožnění
se Stvořitele s nesnadným lidským údělem. Bible nás ujišťuje, že pokud se
člověk s touto Kristovou obětí spojuje, dostává i jeho vlastnímu utrpení hluboký
smysl. Kříž, který díky obětavých rukou vyrostl v Tošovském kopci, není kříž
smírčí ve smyslu pochopení pandemie jako trestu. Je to mnohem více projev
vděčnosti, vycházející z přesvědčení, že Bůh nikdy neopouští člověka. Dít se to
může pouze naopak.
Kříž je zbudován ze světlého mramoru velký něco přes 2 metry obrácený
k městu. Symbolicky si tím chceme vyprošovat Boží požehnání do dalších let.
Protože je od něj krásný výhled i na Hostýnské vrchy, chceme k němu časem
instalovat lavičku tak, aby to bylo místo, na které se lidé budou rádi vracet.
Tímto vás také zveme na malou slavnost žehnání kříže v neděli 11. října
odpoledne v 15 hodin. Místo najdete snadno. Jedná se o vrcholek louky, ze které
za dobrého počasí startují odvážní muži a ženy, tzv. paraglidisté, oddávající se
s důvěrou proudění větru. Aby se i vám naskytl jejich jiný pohled na svět, bude
třeba se na místo vydat pěšky a vozidlo zanechat pod kopcem.
Těší se na vás farář Petr Kuník a společenství Římskokatolické farnosti Odry

