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informační 
zpravodaj 

 

                     
Číslo 35 

26. 8. 2012 
 

Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. 
Izaiáš 42, 3 

 (Hesla Jednoty bratrské 2012) 

 
Na úvod:  
Milí přátelé, v posledních měsících čas běží nějak rychleji, události stíhají jedna druhou a to nejen v našem 
společenství, ale především v české společnosti, kde jasně vidíme úpadek etiky, který je důsledkem letitého 
podkopávání křesťanských základů na kterých naše civilizace vyrostla. O to víc se jeví potřeba poukázat na dobré 
vzory pro naše životy – Moravské bratry. Výbor Moravian děkuje za vše čím jste se dosud podíleli na této práci. 
 
******************************************** Událos ti a zprávy 
 

 O činnosti MORAVIAN v prvním pololetí r. 2012 stručně 
- Náš člen ThDr. Friedrich Goedeking nám zaslal svou dizertační práci Die Provinz als Kulturlandschaft 
Deutschsprachige Autoren im mährischen Kuhländchen von 1530 bis 1939. Všímá si prací autorů, kteří působili 
literárně na Kravařsku: Weisse, Komenský, Petr Herbert, Meinert a další. 
- Během roku se staráme o putování výstavy "David Zeisbereger a jeho sen o moravských indiánech" Letos 
navštívila Nový Jičín ČCE, Hranice ČCE, Krnov ČCE. Nyní je k dispozici dalším zájemcům.     
- Výročí 480 let od vydání kancionálu Michaelem Weissem, kazatelem Jednoty ve Fulneku, zaujalo také Horsta 
Schinzela a uveřejnil obsáhlý článek v Alte Heimat Kuhländchen 3/2012. 
- Horst Schinzel připravil k termínu 24.5.-9.9.2012, pro Evangelischen Museum Oberöstereich v rakouském městě 
Rutzenmoos expozici „Von Jan Hus bis geheimprotestantismus in Mähren“.  
- Pod dojmem dobrého průběhu kontroly ze strany Fondu mikroprojektu Silesia, který nám spolufinancoval projekt 
v r. 2006 jsme se rozhodli dát letos znovu žádost na program přeshraniční spolupráce česko-polsko, z něhož jsme 
chtěli financovat letošní konferenci.  Žádost byla podána 16.ledna, partnery jsme získali v Ustroni v luterské 
farnosti, zastupované našim přítelem ing. M.Pilchem. Příprava a podání žádosti bylo velkým martyriem s mnohými 
finančními výdaji. V dubnu jsme však dostali oznámení o zamítnutí a v archivu nám bude zavazet 5 cm silná složka 
s popsanými lejstry, nad kterými jsme celý měsíc krváceli. A proto: Už nikdy mikroprojekty Silesia! 
 
************************* konference **** konferenc e **** konference** 
 

Příprava VI. mezinárodní konference MORAVIAN 
- Přípravné práce jsou hodně náročné, ale už nyní přináší radost z dařící-se práce.  
- V jarních měsících výbor Moravian sjednotil své představy o podobě letošní konference. 
- Schůzka spoluorganizátorů konference se konala 27.června v muzeu, kde byl probrán navržený program a 
provedeny některé změny a stanoveny jednotlivé fáze příprav. Je zpracován podrobný program (verze 04 
z 27.6.2012) a je k dispozici v elektronické podobě. Z něj vyjímáme: 
Smysl VI. konference je:  

- připomenout 26 jubilujících Moravanů 
- z nich 6 působilo v polárních oblastech, proto je hlavní téma „MB v polárních oblastech“ 
- dát příležitost badatelům a hostům seznámit veřejnost se zajímavými příbuznými tématy 

Doprovodný program:     stručný přehled 
- Zažehnutí Kleinschmidtovy lampy v parku Moravských bratří, která bude připomínat misii Moravanů za 
polárních nocí. 
- Otevření Lesního kostela v rokli za Suchdolem. 
- Zájezd do Mankovic  a Ženklavy. 
- Odhalení pamětní desky Matheusovi Stachovi v Mankovicích. 
- Panelová diskuze – večerní akce pro vytrvalce. 
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- Promítání (4) filmových záznamů o Moravských bratřích (Saat und Ernte, Čeští exulanti v Berlíně, 300 let Těšína, 
Anna Krügelstein) 
- Expozice: Grónsko ve fotografiích Daniele Freitingera.      
- Expozice o všech předcházejících konferencích.                   
- Expozice Rytiny Gustava Doré. 
- Prohlídka   stálé expozice v muzeu Moravských bratří.          
- Prohlídka   muzea městyse Suchdolu n.O.   
 
Připravované publikace: 
- Via exulantis (turistický průvodce), 2. vydání 
- Moravští bratři ze Suchdolu (G.A.Říčan),  2. vydání 
- Matheus Stach (E.Štěříková) 70 stran 
- Kristian David (E.Štěříková) 330 stran 
 
- Konference má 6 spolupořadatelů.  
- 7 osobností zaštítilo konferenci svým jménem.  
- Je přihlášeno 27 přednášejících. 
- Partner projektu Konference 2012 spolufinancovaný 
z Fondu č.- něm. budoucnosti:  Jos. Christ rodák 
z Mankovic a ortsbetreuer mankovických rodáků. 

 
******************************************** M ůžeš nabídnout pomoc? 

 Práce, o kterých dosud nemáme představu, kdo je zajistí:  
- propagace – tisk, rozhlas, televize 
- instalace infotabule pro lesní kostel  
- rozesílání pozvánek, pokyny a pravidla přednášejícím   
- zajistit občerstvení  
- venkovní poutače: Velký k silnici a menší stříšky 
- postarat se o nejvzdálenější hosty:      
- distribuce a prodej „rozdej“  tiskovin          
- úklid a příprava sálu 
- služba v muzeu MB a v muzeu městyse                                                                                                                      
 
  ******************************************** Událos ti a zprávy 

Lesní kostel a 400 let od narození 

Martina Schneidera (1612-73)                  
     Inspirovala nás publikace o Lesních kostelích na 
Těšínsku od ing. Michala Pilcha z Ustroně, kde 
čtenářům představil všechna známá místa, kde se 
scházeli tajní evangelíci za dob pronásledování.   
     Letošní výročí Martina Schneidera nás vybídlo 
k tomu, abychom připomenuli i jeho obětavou 
činnost na Suchdolsku, která přiměla Komenského 
aby r. 1661 pro místní členy Jednoty vydal 
v Amsterodamu katechismus. Všechny tyto 
okolnosti vedly později k obnovení Jednoty bratrské 
a jejímu ohromnému misijnímu dílu. 
     Po shromáždění všech známých informací, jsme 
situovali památník do rokle Peklo za Suchdolem. 
Podařilo se nám opatřit krásný kámen pro toto 
sakrální místo, které bude ony události připomínat. 

Leží jen asi 100m od rozcestí, kde se loučilo 5 prvních exulantů se Suchdolem  večer 1.5.1724. Nabízí se tedy 
možnost, vytvořit v budoucnu vycházkový okruh těmito romantickými místy, opředenými poutavou historií. 
 
Vydává občanské sdružení MORAVIAN  Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou. Pro 
vnitřní informovanost členů připravil Daniel Říčan - bez jazykové úpravy. Náklad: 30 výtisků. Ostatním členům 
rozesláno elektronickou poštou. Prosím vytiskněte si!  
Kontakt: Daniel Říčan, Čs.armády 276, 742 01 Suchdol n. O., email: daniel.rican(zav1náč)quick.cz �556 736 855 

 

 


