
socha sv. Antonína 
 
Na začátku 90. let byla socha sv. Antonína zapůjčena ze Šluknova (stávala na místě dnešního parkoviště 
naproti vjezdu do bývalé firmy CEPOL) ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně. Po ukončení zápůjčky byla 
socha restaurována ak. sochařem Ivanem Hamáčkem a její doposud poslední cesta z Prahy do Šluknova 
proběhla v měsíci dubnu 2016.  
Socha je nemovitou kulturní památkou a po vydaném rozhodnutí o trvalém přemístění této sochy byla 
instalována Technickými službami Šluknov, s.r.o. a Pavlem Jiřenou nad křižovatkou ul. Křečanská a 
Svojsíkova (naproti Domovu důchodců Šluknov). 
O zvelebení nejbližšího okolí se postará Spolek Němců přátel německé kultury ČR (paní Hošková) a paní 
Kolomazníková. 
 
A zajímavost na závěr – víte, že již máme ve Šluknově 3 sochy sv. Antonína a všechny jsou vyhlášené jako 
nemovitá kulturní památka?  
 
 

  
 
Sv. Antonín z Padovy (běžně též Antonín Paduánský, 15. srpna 1195 Lisabon – 13. června 1231 Padova) 
byl portugalský františkánský mnich, teolog a kazatel. Jde o jednoho z nejproslulejších svatých, který je 
uctíván po celém světě.  
Narodil se v Lisabonu kolem roku 1195 a křestním jménem se původně jmenoval Ferdinand (port. Fernando). 
Jeho matka Marie pocházela ze slavného rodu Treverů. Přesto svého syna vychovávala spíše po křesťansku 
než po šlechticku. V patnácti letech vstoupil do řádu augustiniánů v Lisabonu. Ti se věnovali převážně 
hlubokému studiu Bible. V tomto oboru se Antonín stal uznávaným specialistou. Ale v Lisabonu za ním chodili 
příbuzní a vyrušovali ho ze studií, proto požádal o přeložení do kláštera v Coimbře. Zde získal značné 
teologické vzdělání. Bylo mu 25 let. 
O několik let později zemřelo v Maroku několik františkánů mučednickou smrtí a jejich těla byla převezena 
do Portugalska. Jejich pohřbu se účastnil i Antonín. Hluboce to na něj zapůsobilo a přál si tyto mučedníky 
následovat.  
Vystoupil z řádu augustiniánů a vstoupil k františkánům v Coimbře. Zde přijal jméno Antonín. Posléze odjel 
do Afriky působit mezi muslimy. Záhy po příjezdu do Afriky ale onemocněl a několik měsíců se léčil. Musel 
se vrátit do Evropy.  



Antonín kázal v kostelích, na náměstích a dokonce třeba na plážích. Někdy jej poslouchalo až třicet tisíc lidí. 
V legendě se vypráví, že v Rimini mu nechtěl nikdo naslouchat a tu ryby vystrčily hlavy z vody a naslouchaly 
mu. Všichni obyvatelé Rimini se po tomto zázraku obrátili. 
Antonínovo zdraví bylo velice chatrné a zcela vyčerpán se roku 1231 usadil v Campo di San Pietro blízko 
Padovy. Dne 13. června 1231 zemřel. Bylo mu teprve 36 let. Svatořečen byl roku 1232, jedenáct měsíců po 
své smrti. Byl to nejkratší proces svatořečení v dějinách církve.  
 
 

 


