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informační
zpravodaj

HISTORICKO-VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
V SUCHDOLE NAD ODROU

Číslo 44

28. 6. 2015
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův
Gal. 6, 2
(Hesla Jednoty bratrské 2015)

*** Úvodem:

***************************************************

Přinášíme několik aktuálních zpráv: Členové MORAVIAN z blízkého okolí se schází každé liché
pondělí v 19:00 hod. Snažíme se pracovat na záměrech, které jsme si předsevzali na výroční schůzi.
Občas však přichází různé podněty z venčí, za ty jsme obzvlášť vděčni. Jsou dokladem, že téma Moravští
bratři je stále aktuální.
*** před námi je: !!!!!!!!

******************************************

V neděli 19. 7. 2015 nás opět navštíví náš přítel z Jižní Afriky Dr. Isaac Balie.
Jistě máte v živé paměti jeho účast na V. mezinárodní konferenci r. 2009. Byl to veliký zážitek slyšet
od něj svědectví, co pro něj a lid Khoi-khoi vykonali Moravští bratři. Přijede opět s manželkou Sheilou a
tentokrát i s dcerou Judith. Nevíme, zda současná situace mezinárodní nezasáhne do jejich cestovních
plánů a k jakým změnám může dojít. Jejich příjezd zajišťuje náš člen
Horst Schinzel a stará se o ně i po dobu jejich pobytu. Přílet 13. července
letadlem do Frankfurtu n. M., Mnichov, Suchdol n.O., Herrnhut,
Frankfurt n.M., 31. 7. 2015 odlet.
V Suchdole n.O. bude v neděli 19. července program asi
takovýto:
10:00 Bohoslužba – poslouží nám Dr. Balie
12:00 Oběd
14:00 Přednáška o Moravských bratřích v Jižní Africe, kde se dozvíme
mnohé aktuality, především však vztah Nelsona Mandely k Moravským
bratřím v osadě Genadendal, což je jakýsi africký Herrnhut. Slovo bude
doplněno promítáním DVD.
17:00 Vycházka do Lesního kostela za Suchdolem.
Součástí programu je prohlídka dvou putovních výstav, které budou t.č. instalovány v kostele:
- David Zeisberger apoštol indiánů, kterou většina z vás již měla možnost vidět v některém z měst
Moravskoslezského kraje.
- Nelson Mandela a Moravští bratři. Toto téma bude presentováno během odpoledního programu.
Jde o 24 panelů s podrobným vyprávěním o Moravských bratřích na jihu Afriky.
Obě putovní expozice vytvořil Horst Schinzel, teolog z Mnichova.
Připomeneme si taktéž: 600. výročí upálení M. J.Husa, 18. července by měl Nelson Mandela 96 let a
další.
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Pokud přijedete a budete mít přání něco zajistit, prosíme, aby to bylo oznámeno nejméně s týdenním
předstihem.
**** Další aktuality – nepřehlédni ! ********************************
Příprava VII. mezinárodní konference MORAVIAN:
Intenzivně pracujeme na přípravách konference, která bude 16. – 18. října. Hlavní téma je Ženy
Moravských bratří.
Dosud je přihlášeno 7 referátů. Která jubilea Moravanů budeme letos připomínat, naleznete na webových
stránkách www.moravian.cz
Jedna z nejzajímavějších jubilujících postav je Johann Teltschik, který působil na Britských ostrovech.
Zatím se nám nepodařilo zjistit, zda někde v cizině není badatel, který má v „šuplíku“ zpracován jeho
podrobný životopis. Prosíme, pokuste se jej vypátrat! Co to zkusit přes internet?
**** Další aktuality – nepřehlédni ! ********************************
- Obecní zastupitelstvo uvolnilo finanční prostředky na zhotovení prvních pěti pamětních desek, které
budou umístěny na pamětní zdi v Parku Moravských bratří. Spolu s Dr. Štěříkovou jsme velice pracně
sestavovali texty pro tyto pamětní desky.
- Zakoupili jsme pro Moravian 20 ks publikací Edita Štěříková: Moravské exulantky v obnovené Jednotě
bratrské v 18. století. V prodeji u nás jsou za pouhých 390 Kč.
- Od VISTAFILM (manž. Hlavsovi) jsme převzali do prodeje DVD česko-anglicky David Zeisberger
apoštol indiánů za výhodnou cenu. Množí se dotazy, zda bude kromě anglické verze i německá.
- Pamětní deska v Herzogwaldu, kterou jsme odhalili v r. 2014, zajisté již zarůstá do bujné vegetace.
Pokud by někdo z našich členů si do těchto míst udělal výlet, prosili bychom jej, aby si vzal s sebou
nástroje k úpravě prostředí.
Další projekt Delawaři: Letos budeme také účastni na velkém projektu pro kanadské Delawary, kteří
přijedou do Evropy hledat své kořeny, svou identitu. Jak se ocitli ze svých původních sídel na
Manhattanu v Kanadě? Kdo byl, a odkud pochází David Zeisberger, který tolik vykonal pro jejich národ?
Prozradí jim to zažloutlé zápisy zpráv z misijních osad?
Ve dnech 14.-15. 11. 2015 se zdrží v Suchdole n.O. tým asi 8 Delawarů s doprovodem. Co jim může dnes
nabídnout rodiště Davida Zeisbergera, který založil jejich osadu Fairfield, ovlivnil jejich kulturní vývoj?
Pozor! Nejsme na tom o mnoho lépe než kanadští Delawaři! Davida Zeisbergera zatím stále jen
objevujeme! Jedním z výstupů tohoto projektu bude 80-ti minutový film. Podrobnosti o tomto projektu se
dozvíte v příštích dnech.
- Popis rozsáhlého etnologického projektu máme pouze v anglickém jazyce. Kdo by jej přeložil do
češtiny? Jde o 7 stran textu. Najde se 7 lidí aby každý přeložil jednu stranu?
*** Nedůležité připomenutí !!!!!! *********************************
Prosíme naše členy, aby nezapomněli zaplatit členský příspěvek: 100Kč výdělečně činný člen, a ostatní
50Kč. Možno zaslat převodem na účet 194991606/0300 nezapomeňte uvést své jméno :-)
Vydává občanské sdružení MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou. Pro
vnitřní informovanost členů připravil Daniel Říčan - bez jazykové úpravy. Rozesláno pouze elektronickou poštou.
Prosíme, vytiskněte si! Kontakt: Daniel Říčan, Čsl.armády 276, 742 01 Suchdol nad Odrou,
e-mail: daniel.rican(zav1náč)seznam.cz 556 736 855, 777 348 231
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