
Služebník Boží P. Antonín Šuránek 
 
Narodil se 29. května 1902 v Ostrožské Lhotě jako páté dítě. Maminka mu zemřela, 
když měl pouhých deset let. 
 
Studoval na gymnáziu v Uherském Hradišti, po maturitě pak CMTF v Olomouci, na 
kněze byl vysvěcen 5. 7. 1926. 
Už r. 1929 byl ustanovený spirituálem v kněžském semináři, ze všech sil podporoval 
studenty bohosloví i jejich rodiny. O prázdninách pak působil na poutním místě u sv. 
Antonínka nad Blatnicí. 
 
R. 1950 odmítl spolupracovat s komunistickým režimem, byl proto zbaven své 
funkce a jmenován jako kaplan ve Velkém Ořechově. I přes nemoc byl r. 1951 
zatčený a internován v klášteře v Želivě, odkud na protest odmítl odejít. Po odchodu 
manuálně pracoval, kněžskou službu mohl vykonávat až r. 1968. R. 1975 mu byl 
kněžský souhlas ale znovu odebrán. 
 
Zemřel v pověsti svatosti 3.11.1982 v nemocnici v Petřkovicích, byl pochován do 
kněžského hrobu v Ostrožské Lhotě. 
 
V letech 1996 – 1999 probíhal diecézní proces blahořečení, jeho platnost byla potvrzena. 
Nyní se ještě vyžaduje potvrzení jeho svaté pověsti na základě vyslyšení proseb a 
zázraku na jeho přímluvu. 
 
Plody jeho požehnaného působení v naší farnosti můžeme dodnes sklízet. I přes jeho 
krátkodobé působení se nesmazatelně zapsal do vzpomínek mnoha lidí, kterým zde 
sloužil jako kněz (alter Christus), všechny občany zde učil Boha poznávat i milovat 
slovem i příkladem. 
 



Modlitba P. Antonína Šuránka 
 

Buď můj život čest a chvála Boží, 
jiným růže, sobě trní, hloží. 

Být jak zrno, skryté v Boží zemi, 
hrstka kvasu, o níž lidé neví. 

Šířit radost, bolest nechat sobě, 
hledat slabé, sílit, těšit v mdlobě. 
Nehledat práv, plnit povinnosti, 

chudý ve všem, bohatý jen v ctnosti, 
opravdový až do morku kostí. 
Sebe zapřít, stavět na milosti, 

obejmout kříž, drtit změkčilosti. 
Jiným sloužit, sám si sloužit nedat, 
v oběť lásky sebe na kříž zvedat, 
pobloudilé v náruč Boží volat, 
zlobu láskou přemáhat a zdolat. 

Nic nechtít a všechno dát, 
Boha v bližních milovat! 

S Matkou Boží pevně stát, 
v dobrém růst a vytrvat! 

 


