
Vitráže  
v kostele sv. Jiljí v Železnici



Barokní kostel svatého Jiljí byl až donedávna bez vitráží, 
světlo do kostelní lodi vpouštěla obyčejná jednoduchá  okna 
s železnými rámy z konce 60. let 20. století. Původní byla 
dřevěná. Farář Josef Kordík se ale rozhodl prostor svých 
kázání ozvláštnit vitrážemi. 

Původně měl v úmyslu realizaci vitráží jako památník na 
svého přítele malíře Vladimíra Komárka. Jediná dokonalá 
jeho kopistka je jeho vnučka Andrea Komárková. Ta ale 
neobstála před památkáři, neboť je jen restaurátorka a není 
akademická malířka.  Má zde tedy realizované dva návrhy 
svatého Františka a svatou Ludmilu – ta má letos 1100 let od 
umučení.

Od přítele Jiřího Sozanského byl panu faráři důrazně 
doporučen Ivan Komárek – s Vladimírem a Andreou nejsou 
příbuzní.  On navrhl zbylých 6 obrazů.  Sv. Jan Nepomucký – 
nejznámější Čech, má ve světě přes 36 000 zobrazení. Dále 
zástupci českého středověku: sv. Zdislava, nedávno 
svatořečená, rovněž tak sv. Anežka, která nám nějak šikovně 
pomohla se svržením komunismu. A také noví svatí světové 
církve: Edita Steinová, Maxmilián Kolbe a Tereza 
z Kalkaty.
Mají tu tedy 5 žen, z toho dvě skutečné matky.

Vlastní realizace se na doporučení známého památkáře ujal 
vitrážista Bohuslav Polanský, který bydlí 20 km 
od Železnice.



Jan či Johánek z Pomuka byl 
generální vikář pražského 
arcibiskupa.
V  jedné z mnoha rozepří mezi 
Václavem IV. a arcibiskupem 
Janem z Jenštejna skončil Jan 
z Pomuku a tři další Jenštejnovi 
úředníci na mučidlech. Jan 
utrpení nepřežil a jeho mrtvolu 
shodili z Karlova mostu do 
Vltavy.
Uctívání Jana Nepomuckého 
se rychle šířilo, již na přelomu  
16. a 17. století byl počítán mezi 
zemské patrony. 
Roku 1721 byl Jan Nepomucký 
blahořečen a 1729 svatořečen.

Rodným jménem Edith Stein, členka 
řádu bosých karmelitek.
Byla židovského původu, k hluboké víře 
a řeholnímu životu se propracovala 
od ortodoxního judaismu přes ateismus. 
Byla jedním z vrcholných představitelů 
katolické losoe první poloviny 20. 
století, vysoce uznávanou v oblasti 
fenomenologie a tomismu. 
Zahynula v plynové komoře Auschwitz-
Birkenau společně se stovkami dalších 
pokřtěných Židů z Nizozemska, jejichž 
přednostní vyhlazení bylo pomstou za 
společné veřejné prohlášení nizozem-
ských katolických biskupů a vůdců pro-
testantských církví, kteří v něm odmítli 
pronásledování Židů a vyzvali věřící k to-
mu, aby jim pomáhali. 
Blahoslavenou byla prohlášena 1. květ-
na 1987, kanonizována 11. října 1998.

Jan  nepomucký

terezie  benedikta  od  kříže



Mnich, zakladatel žebravého 
řádu františkánů a mystik. Je 
známý vedením jednoduché-
ho a přísně asketického života 
a jako první, u koho se objevila 
stigmata (Kristovy rány). 
Bazilika postavená nad jeho 
hrobem v Assisi a nedaleká 
kaple Porciunkule patří k 
nejvýznamnějším křesťan- 
ským poutním místům.

Propagátor používání moderních 
prostředků při pastoraci a evan-
gelizaci. V klášteře Niepoka-
lanów, který v Polsku založil 
a vedl, zřídil obrovské tiskařské 
závody,  které produkovaly 
katolické časopisy. Založil též 
Rytířstvo Neposkvrněné, které 
mělo už za jeho života tisíce 
členů. 

V roce 1941 byl Kolbe zatčen a po-
slán do koncentračního tábora za 
zřízení tajných úkrytů pro uprch-
líky před nacizmem. Skončil 
v koncentračním táboře Ausch-
witz-Birkenau (Auschwitz I), kde 
zemřel, když nabídl svůj život vý-
měnou za život otce rodiny Fran-
ciszka Gajowniczka, jednoho 
z deseti vězňů, kteří byli odsou-
zeni k smrti  

Maxmilián  maria  kolbe

František  z  Assisi



Narodila se mezi roky 1205 až 
1211 okolo 21. ledna, na svátek 
svaté Anežky Římské, po které 
dostala jméno, jako česká prin-
cezna, pravděpodobně nejmla-
dší dcera českého krále Pře-
mysla Otakara I. a královny Ko-
nstancie Uherské. Patřila k nej-
významnějším představitelkám 
panovnické dynastie Přemys-
lovců. 

Působila jako abatyše kláštera 
Na Františku.

Byla česká šlechtična a zaklada-
telka klášterů a špitálů. 

Svým příkladným životem a vy-
trvalou modlitbou dovedla získat 
svého muže pro věc Boží.
Se svým manželem Havlem po-
stavila Zdislava v blízkém městě 
Jablonném chrám svatého Va-
vřince s klášterem pro domini-
kány a s jeho svolením vstoupila 
do třetího řádu sv. Dominika. 

V roce 1907 byla prohlášena za 
blahoslavenou a roku 1995 
papežem Janem Pavlem II. za 
svatou. V roce 1995 požádal 
litoměřický biskup o změnu 
patrocinia diecéze a od roku 2000 
je sv. Zdislava hlavní patronkou 
litoměřické diecéze. Od roku 
2002 se stala patronkou Libe-
reckého kraje. 

anežka  přemyslovna

svatá  zdislava



byla manželkou prvního histo-
ricky doloženého Přemyslovce, 
knížete Bořivoje I. ,  matkou 
knížete Vratislava I., babičkou sv. 
Václava a chronologicky první 
českou svatou. 

Svatá Ludmila je jedním z hlav-
ních předků českých panovníků 
i českých královen. Během jejího 
života byly položeny základy 
ke christianizaci Čech a také 
základy moci Přemyslovců. 
Její život byl popsán v řadě legend 
o české historii v 9. a 10. století. 

svatá  ludmila

terezie z kalkaty

Narodila se 26. srpna roku 
1910 v albánské rodině jako 
nejmladší dcera.
V Irsku roku 1928 vstoupila 
do kongregace Loretánských 
sester a po krátké přípravě 
odjela do Indie na misionář-
skou dívčí školu.
V roce 1946 sestra Tereza po 
dohodě s představenými 
opustila loretánský klášter a 
založila kalkatskou kongre-
gaci Misionářek milosrden-
ství. 
Tereza zakládala útulky pro 
umírající, sirotky a opuštěné 
děti. Budovala nemocnice 
a školy. Během několika roků 
vyvinula obrovské úsilí a po-
dařilo se jí položit základy 
velkému humanitárnímu dí-
lu. 



železnice



Kostel sv. jiljí v železnici

Kontakty:

  V Železnici stál původně jednolodní románský kostel 
sv. Jana Křtitele, postavený okolo r. 1200 a zachovala se po 
něm hranolovitá věž. V letech 1727 až 1731 byl postaven 
současný kostel, který byl r. 1731 vysvěcen k poctě sv. Jiljí.
  Kostel je jednolodní, křížového půdorysu, s trojboce 
uzavřeným presbytářem, v přízemí se sakristiemi, 
v patře s oratoři. Jedna z oratoří byla v roce 2013 upravena 
a vybavena jako multifunkční  miniklubovna.
     Na hlavním oltáři je obraz sv. Jiljí v tradičním zobrazení 
s laní. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému 
a sv. Josefovi.

Římskokatolická farnost, Muzejní 117, Železnice, 507 13
mobil: 607 957 600       email: fara.zeleznice@centrum.cz


