Sochy sv. Cyrila a Metoděje
pro velehradský poutní areál

Vážení velehradští poutníci, farníci, přátelé Velehradu,
zveme vás jako živé kameny velehradského společenství víry ke spoluúčasti na díle
sousoší svatých Cyrila a Metoděje pro pilíře lemující vstup do velehradského
poutního areálu a to formou finanční sbírky i modliteb za jeho zdar. Jsme totiž
přesvědčeni, že právě živé kameny pomáhají otevřít pravý smysl kamenů,
které nám dochovala historie. To nezmohou žádné fondy a dotace, jakkoli jsme
vděční, že bylo s jejich pomocí možné opravit velehradský poutní areál…
Dva muži nadaní poznáním a láskou opustili bezpečí svého domova. Svou víru
a lásku ve svém nitru přenesli o tisíce kilometrů dál do země, kde takové poznání
a láska zatím nezapustily kořeny. Světlo přinášené lásky postavili na Písmu.
A stalo se … víra v moc takové lásky v naší zemi zapustila kořeny a přinesla plody.
Zobrazení světců akcentuje sílu ducha, rytířskost, moudrost, vznešenost, vnitřní
pevnost. V postavách s oduševnělými tvářemi se snoubí dědictví antické i křesťanské kultury (vnitřní klid, soustředěný, klidný postoj, jasný výraz obličejů, atributy přítomné jen jaksi mimoděk), jak to odpovídá jejich životnímu příběhu
i prostředí, z něhož vzešli. Zároveň ale sochy zjednodušující stylizací odkazují
na současnost. Každá doba totiž čerpá z cyrilometodějské tradice právě to, co
potřebuje.
Sochy budou provedeny v mírně nadživotní velikosti (205 cm) z bílého kamene.
Autorem díla je sochař Vladimír Matoušek, který přizval ke spolupráci
Radima Horáka z Brna. Jeho cena je vyčíslena na 688 500 Kč.
Obracíme se na vás s prosbou o pomoc s jeho financováním.
Dary lze posílat na sbírkové konto 44336622/0800, které za tímto účelem zřídilo
Arcibiskupství olomoucké. Hotovost lze složit do pokladny arcibiskupství
(Biskupské nám. 2), případně je možné přispět prostřednictvím pokladniček
v Olomouci (krypta katedrály sv. Václava) a na Velehradě (kaple Cyrilka).
Veřejnou sbírku pořádá Arcibiskupství olomoucké.
Děkujeme za účast na tomto díle.

Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby
jim hlásali evangelium slovanským jazykem.
Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím
ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni
v jednotě víry a lásky. Amen.

