VYCHÁZKA ZA SVĚTcEM
https://www.facebook.com/muzeumuo/posts/2908130172602393
1/ SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Kvůli sporům s králem Václavem IV. byl umučen a následně svržen do Vltavy. Mezi jeho
atributy patří pět HVĚZD kolem hlavy, jazyk, most, palmová ratolest či ryba nebo řeka.
Samotná socha je datována do roku 1663 a pochází z dílny neznámého autora, kamenný
sokl pochází z roku 1713. Je považována za JEDNU Z PRVNÍCH KAMENNÝCH SOCH
tohoto světce u nás. Vznikla totiž téměř 60 let před jeho blahoslavením. Každý rok před jeho
svátkem byla socha očištěna, barvy obnoveny a k soše přistaven oltářík. Za ním stála kulisa
s namalovaným Karlovým mostem a hladina Vltavy nesoucí Janovo tělo. Socha dříve stávala
ve středu Svatojánského náměstí (dnes kruhový objezd).
2/ SOCHY SV. FLORIÁNA
Socha sv. Floriána, původně římského vojáka žijícího ve 3. století, je umístěna čelně proti
budově hasičské zbrojnice. Důvod je prostý, tento světec drží mimo jiné ochranou ruku nad
hasiči. Jeho atributy jsou brnění, dům, mlecí kámen, korouhev, VĚDRO S VODOU a další.
Náš Florián má v pravé ruce nádobu s vodou k hašení, pod jeho nohama stojí dům a v levé
ruce svírá korouhev. Florián pochází z roku 1852 z dílny mistra J. Čipa. Další socha tohoto
světce se nachází v nice štítu Hernychovy vily. Továrník Florian Hernych ji sem nechal
umístit, aby chránila jeho vilu a továrnu před požáry, které v té době byly bohužel velmi
časté.
3/ SOCHY V PARKU U KOSTELA
Začneme u sousoší NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE pocházejícího z roku 1856. Je rozděleno do tří
pater. V nejvyšším se nachází Kristus s křížem přes rameno a vedle něj sedící Bůh Otec.
O patro níž je PANNA MARIA IMMACULATA, ve spodním patře sv. IGNÁC. Sousoší se
dříve nacházelo na ulici dnes T. G. Masaryka u č.p. 116.
Další ze zajímavých soch stojí opodál a je jí sv. JOSEF držící Jezulátko. V parku si můžete
prohlédnou i PIETU umístěnou ve výklenku Útěchové kaple.
4/ SOCHA SV. VÁCLAVA
Socha z roku 1762, zpodobňuje patrona Čech, míru a sládků. Je znázorněn v knížecím
rouchu s medailonem, v němž je vyobrazena Panna Marie boleslavská a s korunou na hlavě.
Svírá jeden ze svých atributů, a to KOROUHEV. Socha původně stávala na Podměstí, poté
byla přesunuta na starý hřbitov před kostel, a nakonec se roku 2007 vrátila na původní
místo.
5/ SLOUP SE SOCHOU PANNY MARIE
Mariánský sloup vznikl v letech 1737 až 1739, jako přímluva za ochranu před morem,
hladem a válkou. Původně byl opatřena kamenným zábradlím. Panna Maria Immaculata stojí
na půlměsíci a kolem hlavy má KORUNU z dvanácti hvězd. Ústečtí si sochy velmi cenili,
svědčí o tom i doklady o vysoké finanční částce za opravy.

