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Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci.
Vštěpuj je svým synům a mluv o nich.
5. Moj. 6,6-7
(Hesla Jednoty bratrské 2015)

*** Úvodem:

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

Další úspěšná akce: konference MORAVIAN. Přinášíme zprávu o jejím průběhu.
*** za námi je: ******************************************

VII. mezinárodní konference Moravian 16. - 18. 10. 2015
Smysl konference:
- Přiblížili jsme veřejnosti téma „Ženy Moravských bratří“.
- Bylo připomenuto 21 jubilujících Moravanů – misionářů.
- Dali jsme příležitost badatelům a hostům, seznámit veřejnost se zajímavými příbuznými
tématy.

**** Program v pátek 16.10.2015 ************************************
Moderátorem konference byl už mnohokrát osvědčený PhDr. K. Chobot, který představil spolupořadatele
akce: MORAVIAN, Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Městys Suchdol n. O., Klub kultury, Johannes
Mathesius Gesellschaft, Muzeum Novojičínska, Alte Heimat Kuhländchen.
Svým jménem zaštítilo konferenci šest osobností:
- PhDr. Zaorálek Lubomír – Ministr zahraničí ČR
- Ing. Rich. Ehler – starosta městyse Suchdol n.O.
- PhDr. K. Müller – ředitel Zemského archivu
v Opavě
- Prof. Dr.Hans Rollmann – univerzita
Newfoundland Canada
- Drahomír Strnadel – předseda Matice
Radhošťské
- Dr. Edita Štěříková – česká autorka knih o
Moravských bratřích
V 10 hodin Z. Valchář přivítal přítomné za Moravian a předal slovo starostovi městyse Suchdolu n.O.
Ing. Ehlerovi, aby zahájil konferenci. S pozdravnými projevy vystoupili: PhDr. S. Dvořáčková za
Muzeum Novojičínska, za Johannes Mathesius Gesellschaft Dipl. Gerontolog teolog Horst Schinzel,
Drahomír Strnadel za Matici Radhošťskou, za Alte Heimat Kuhländchen W. Bruder, Jang Jiyun(Džan
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Džijan) – Korea, poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Dana Váhalová.
Bylo přečteno také několik pozdravů písemných: Ing. Lyčka – někdejší velvyslanec v Dánsku, Dr.
Henrik Wilhjelm z Dánska, prof. Dr. Hans Rollmann z Labradoru, Karen Bunning – pravnučka Johna
Heckewäldera, Dr. Zuzana Finger – za Sudetendeutsche Landsmanschaft, Dr. Atwood Craig prof.
Teological seminar ve Winston Salem, PhDr. Lubomír Zaorálek Ministr zahraničí ČR.
Úvodní přednášku měla Kristina Štěpánovská, studentka biblické školy v Kolíně, která nám přiblížila
postavení ženy v obnovené Jednotě bratrské. Přednášku Edity Štěříkové: Rosina Kremser roz. Schulius
přečetla Mgr. Lenka Chobotová. Tok přednášek byl přerušen prohlídkou tří výstav na galerii kulturního
domu: 275 let misie mezi indiány, 275 let Nazarethu, obě od Dipl. Gerontologa a teologa Horsta
Schinzela. Třetí výstava informovala o všech předcházejících konferencích Moravian. Přesunuli jsme se
pak do evangelického kostela a prohlédli si 2
výstavy: Nelson Mandela a Mor. bratři (24
panelů), David Zeisberger apoštol indiánů
(17 panelů).
Po obědě a kávě přednášel Pavel
Neústupný z Berlína o Erdmuth Dorothea
hraběnka von Zinzendorf a po něm Aneta
Kubalová: Tematizace panenského a
manželského stavu v preskriptivních spisech
Jednoty bratrské v předbělohorském období.
Dále krátký referát Ivy Hlavsové o cestě do
USA a o natáčení filmu David Zeisberger.
Přesunuli jsme se pak do Parku Moravských
bratří, kde došlo k odhalení prvních tří
pamětních desek na pamětní zdi vybudované
pro tento účel v r. 2014. Pamětní desku
věnovanou Davidu Nitschmannu - Kolářovi
I. Hlavsová-ČR, H. Brossmann-SRN, L. Barnes-USA
odhalil starosta městyse Suchdol n. O. Ing. Ehler, druhou věnovanou jeho manželce Anně
Nitschmannové odhalily společně tři ženy: Američanka Laurie Barnes, paní Hildegard Brossmann z
Německa a Češka Iva Hlavsová. Třetí pamětní desku věnovanou Johannu Teltschikovi odhalila paní
Anna Látalová ze Suchdolu n.O., potomek velkého
suchdolského rychtářského rodu Teltschiků. Ještě za
světla jsme společně zasadili strom přivezený
z lotyšského města Straupe. Do lesního kostela Martina
Schneidera jsme se přesunuli již za deště, kde ThDr.
Marek Říčan měl krátkou bohoslužbu. Déšť nám
připomněl, že i tento jev určitě býval občas běžnou
součástí tajných shromáždění na tom místě. Píseň a
modlitba byly zakončením našeho shromáždění.
Odebrali jsme se pak do kulturního domu, kde jsme
promítli film o jihoafrické osadě Moravanů Genadendal,
kde působil Georg Schmidt z Kunína. Po večeři
následovala panelová diskuse pro vytrvalé účastníky.
A. Látalová roz. Teltschik s dcerou
Dali jsme prostor hostům, kteří nepřijeli s referátem, ale
měli zajímavé informace o svých aktivitách, nebo o Moravských bratřích ve světě.
**** sobota 17.10.2015 ********************************************
Den zahájil dětský pěvecký sbor Skřivánek ze Suchdolu n.O. několika písněmi. Horst Schinzel pak
měl přednášku Magdalene und Biebel, což byl příběh jihoafrické ženy ze kmene Khoi-Khoi. Mgr. Daniel
Freitinger zpracoval životopis misionářky v Grónsku Dorothea Ballenhorst. Krátkým referátem nás
zavedl Horst Schinzel do USA mezi Mohykány, odkud se minulý týden vrátil. Aleš Mrázek přečetl
přednášku E. Štěříkové Susanna Martin, provdaná Nitschmann a referát Daniele Freitingera nás vedl „ Po
stopách Moravských bratří v Grónsku“.
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Sázení stromu: P. Neústupný

J. Barnes

P. Bill a U. Brossmann

Po obědě následovaly poslední přednášky závěrečné: prof. Dr. Ulf Brossmann: Rosina a Anna Stachovy,
dvě činorodé, odvážné a hluboce věřící ženy z Mankovic. Přednášku Edity Štěříkové: Judith Holaschke
přečetl JUDr. Petr Holášek potomek tohoto rodu a doplnil ji vlastním genealogickým bádáním.
V závěru jsme si promítli fotografie z činnosti Moravian: Odhalení pam. desky v Hrezogwaldu,
fotografie z mládežnických workshopů v muzeu Moravských bratří, fotografie z návštěv hostů
z Bethlehemu a Jižní Afriky.
Z. Valchář krátce shrnul všechny další jubilanty, o nichž nebylo podrobně referováno. Tím se uzavřel
cyklus přednášek. Následovalo zhodnocení konference, její přínos a další záměry Moravian. Poděkovali
jsme všem, kteří se podíleli na organizaci a předali dárky našim hostům, v podobě stříbrné pamětní mince
k výr. 600 let od upálení M. J. Husa: PhDr. K.
Chobotovi, W. Bruderovi, U. Brossmannovi, P.
Neústupnému, D. Strnadelovi a nepřítomným:
starostovi R. Ehlerovi, E. Štěříkové, manželům
Hlavsovým.
Tradiční autobusový zájezd do okolí letos
směřoval přes Mankovice, Bernartice, do
Nového Jičína prohlédnout si výstavu M. J. Hus.
Vraceli jsme se přes Šenov, Kunín. Záměrem
bylo představit pamětihodnosti v našem okolí
spojené s Moravskými bratry. Následovala
prohlídka Muzea městyse Suchdol s unikátní
vojenskou a leteckou expozicí. Po večeři jsme se
sešli k zapálení hranice k výr. 600 let M. J. Husa.
Proslov měla farářka CČSH Mgr. Renáta Wesley
a náš jednatel Z. Valchář.
Zapálená hranice v Parku Moravských bratří
**** Neděle 18.10.2015 ********************************************
Nejvytrvalejší hosté a organizátoři se zúčastnili bohoslužby v evangelickém kostele, kde slovem
Božím posloužil Daniel Freitinger. Účastníci konference měli také možnost seznámit se s dějinami
zdejšího evangelického kostela, který nepatří mezi běžné sakrální budovy, ale je pokračováním příběhu
Moravských bratří. Prohlédli si také Eckertovu knihovnu, zaměřenou na dějiny Německé evangelické
církve, která se v objektu kostela postupně buduje. Společně jsme pak poobědvali a v muzeu Mor. bratří
bylo opět připraveno příjemné posezení u kávy.
****

Závěrem:

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

Konference je za námi. Zúčastnilo se jí asi 120 lidí ze šesti zemí. Organizátoři museli vynaložit
veliké úsilí, opatřit finanční prostředky a zajistit bohatý program. Co je to však proti tomu, co dokázali
obětovat prostí lidé z Moravy? Moravští bratři a sestry jsou dnes vzorem a inspirací mnoha
společenstvím, která povstávají, chtějí jít v Kristových stopách a budují živá společenství. Muzeum
Moravských bratří vaši návštěvu rádo uvítá!

Akce byla podpořena Česko-německým fondem budoucnosti
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Vydali jsme publikace:
Sborník z konference 2012 Moravští bratři v polárních oblastech. Publikaci Johann a Elisabeth
Schneiderovi Moravští misionáři na Labradoru, připravujeme do tisku sborník z konference 2015.
Složka s materiály: Každý účastník konference obdržel složku s informacemi na obálce Kdo je kdo
mezi Moravskými bratry a kalendáriem událostí.
Uvnitř: Program konference a letáky Muzeum MB, Park MB, Muzeum Městyse, Penzion Poodří,
publikaci Johann a Elisabeth Schneiderovi, pozvánku na Delawary v Suchdole.
Během příprav konference :
Jedna z nejzajímavějších jubilujících postav je Johann Teltschik, který působil na Britských ostrovech
a o němž dosud nevyšla žádná biografie. Přitahují nás však i další postavy, o nichž tak málo víme.
Pozitivním jevem jsou kontakty, které se v průběhu příprav vytvořily a těšíme se, že po konferenci se
rozvinou: Sarah Grawes ze sboru Kirwarlin v Irsku, Loraine Parsons archivářka Jednoty bratrské
v Londýně, Jaro Havelka ve Švýcarsku, Marian Scheithauer v Polsku, Steve Nitschmann v USA, Robert
Teltschik v Německu a mnozí další. Abychom korespondenci byli schopni pokrýt, jsme nuceni zřídit
instituci korespondentů. Všechny naše nové přátele tímto zdravíme!
**** Další aktuality – nepřehlédni ! ********************************
Další projekt - Delawaři: Skupina kanadských Delawarů přijede do Suchdolu 15. – 17. listopadu.
Pátrají po své identitě a okolnostech, jak se ocitli v Kanadě, daleko od svých původních lovišť. Chtějí se
dozvědět, kdo byl David Zeisberger, který je odvedl z dosahu civilizace bílých a tím je zachránil před
osudem, který provázel jiné příslušníky indiánských kmenů. Setkání s jejich náčelníkem z Moraviantown
(Dříve Fairfield) a dalšími se uskuteční v pondělí 16. 11. 2015 v 18:00 hod. v kulturním domě.
*** 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.

Obraz Prvotiny jako dekorační výzdoba v čele konferenčního sálu

Vydává občanské sdružení MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou. Pro
vnitřní informovanost členů připravil Daniel Říčan - bez jazykové úpravy v počtu 50ks, příznivcům rozesláno
elektronickou poštou. 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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