O soše Panny Marie
Na Hlavní ulici je u krámu po levé straně ve směru na Dymokury umístěna
pískovcová socha Panny Marie. V „Českém kalendáři světců“ je celkem třináct dnů
zasvěcených k oslavě P. Marie. Ta naše je Panna Marie Lurdská a svátek má 11. února.
Na obdélníkovém soklu je dekorativní
podstavec s reliéfy světců, s ozdobnými
římsami a nápisy. Nahoře je plastika
Panny Marie v podživotní velikosti.
Kolem sochy poškozená dekorativní
kamenná zahrádka. Datováno v roce
1872, autor Kofránek. Vpředu je nápis:
„Svatá Boží Rodičko pomocnice
křesťanů oroduj za nás“. Vzadu je nápis:
„Tato socha byla postavena L. P. 1872
nákladem občanů zdejších“.
Panně Marii, matce Ježíše Krista, je v
křesťanské liturgii dáno vyjímečné
postavení a lidé se k ní obracejí stejně
vroucně jako k jejímu synu Vykupiteli.
Tento mariánský svátek patří události,
která proslavila jihofrancouzské město
Lourdy a souvisí s tezí o
neposkvrněném početí Panny Marie. V
roce 1858 se P. Marie zjevila čtrnáctileté
dívce Bernadetě v jeskyni na předměstí
Lourd. Lourdy s basilikou a pramenem
léčivé vody jsou dnes nejslavnějším
poutním místem této části světa a
sjíždějí se sem nemocní s vírou ve své
uzdravení.

Svatá Anna má svátek 26. 7. a žila cca v 1. století
před n.l. Sv.Anna spolu se sv.Jáchymem
byli rodiče Panny Marie. Žili v Galileji ve městě
Nazaret. Dcera se jim narodila až v jejich
pozdním věku.
Je patronkou vdaných žen, horníků a hospodyň.
Atribut: učí z knihy číst P.Marii.

Svatý Jan Nepomucký má svátek 16.
května, žil v letech 1345-1393. Mučedník a
patron země české. Vyšehradský kanovník
a generální vikář pražského arcibiskupa
Jana z Jenštejna za vlády krále Václava IV.
Dle legendy odmítl prozradit zpovědní
tajemství a po umučení byl mrtvý vhozen
do Vltavy. V době protireformační byl v roce
1729 prohlášen za svatého. Nejen na
Karlově mostě, ale všude v našich i
sousedních zemích stojí na mnoha
čestných místech světcovy sochy.
Je patronem kněží, zpovědníků, mlynářů,
vorařů, lodníků, ochránce lidské cti proti
pomluvám.
Atributy: drží v náručí krucifix, biret.

Svatý Josef má svátek 19. března. Žil
okolo roků 30 až 4 před n.l.
Svatý Josef byl zasnouben s Pannou
Marií a byl pěstounem Ježíše.
V roce 1654 byl prohlášen českým
zemským patronem.
Je patronem: řemeslníků, celníků,
tesařů, dřevorubců, truhlářů a kolářů.
Atribut: drží lilii.

Autor sochy, Ferdinand Kofránek (*1819), pocházel z Vojic, vesnice mezi Jičínem a
Hořicemi, známé svými lomy, kameníky a sochaři. S Kofránkovým dílem se setkáváme na
rozhraní osmnáctého a devatenáctého století na jičínském, novopackém a nymburském
venkově častěji, i u nás je zhotovitelem dalších soch.
Atributy určují na uměleckých dílech totožnost vyobrazených náboženských osobností
podle předmětů jež je charakterizují, a umožňují tak vyznat se v tom množství svatých.
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