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Šťastni jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají, vždyť jim Bůh dá celou zemi.
Matouš 5, 5
(Hesla Jednoty bratrské 2018)

*** Úvodem:

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

Milí přátelé, vítáme Vás na VIII. mezinárodní konferenci MORAVIAN v Suchdole nad Odrou.
Text z hesel JB patří mezi blahoslavenství, jejichž výkladem Kristian David nadchnul Suchdolany v r.
1723 při své návštěvě a zažehnul oheň duchovního probuzení. Rozfoukal jiskřičky uhasínající víry,
duchovních potomků J. A. Komenského. Více si přijďte poslechnout do Muzea Moravských bratří.
*** Za námi je: ******************************************

MORAVIAN z.s. (zapsaný spolek)

Téma Moravští bratři je veřejnosti téměř neznámé. Proč? Důvody jsou hned dva. Byli to většinou
Moravané mluvící německy, což českému vlastenectví bylo překážkou. Křesťanství jako základní
motivace jejich rozsáhlé činnosti bylo druhou
překážkou, v ateistickém duchu vedené minulé
společnosti. Důsledkem je, že česká historiografie
má vůči Moravským bratřím obrovský dluh. Veškeré
zahraniční publikace neustále opakují tytéž
informace, mnohdy mylné. Abychom vše napravili,
byl založen v r. 1990 Klub přátel Suchdolu n.O. a to
byly počátky popularizace tohoto opomíjeného
témata. Brzy jsme však došli k poznání, že tématu
Moravští bratři mohou porozumět pouze věřící lidé.
Proto v r. 1999 byl založen spolek Moravian, který
nyní po 20 letech má přes 50 členů, kteří jsou rozseti
po různých koutech světa. Historicko-vlastivědná
společnost Moravian v Suchdole nad Odrou svou
činnost zaměřuje na popularizaci, a na
Členové na konferenci Exulantu v Litomyšli
badatelskou činnost. Moravští bratři na Kravařsku po
sobě nezanechali žádnou hmotnou kulturu, keramiku, výšivky. Ani domy nejsou původní, proto bylo
potřeba památná místa vybavit zdařilými replikami a objekty, se schopností sdělovat informace. Postupně
byl vypracován systém šesti dlouhodobých projektů:
1. Muzeum Moravských bratří: Je v podstatě ukončen a slouží od r. 2001 návštěvníkům. Přiznáváme,
že s takovou návštěvností jsme při zakládání muzea nepočítali.
2. Park Moravských bratří: Rozkládá se na pozemku, kde stál dům Davida Nitschmanna - prvního
biskupa obnovené Jednoty bratrské. Jeho půdorys je vyznačen v trávě kameny. Vysazujeme zde stromy
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z misijních míst, kde Moravané působili. Na pamětní zeď připevňujeme pamětní desky nejvýznamnějším
MB ze Suchdolu. Letos je jich 25, v budoucnu 58. Vzniká zde originální muzeum v přírodě.
3. Via exulantis: Naučná cesta 350 km ze Suchdolu do Herrnhutu. Netajíme se s tím, že bychom chtěli
ve střední Evropě konkurovat cestě do Compostely. Intenzivně ji začínáme budovat v letošním roce. Byl
vydán turistický průvodce po Via exulantis. Trasa vede místy, která popsal jeden z prvních pěti
suchdolských emigrantů David Nitschmann Syndikus.
4. Badatelské projekty: Každé 3 roky organizujeme konferenci, kde připomínáme jubilea Moravanů,
snažíme se publikační činností přiblížit jejich osudy. Publikovány jsou ve sbornících 2001, 2003, 2006,
2009, 2012, 2015. Kromě nich jsme vydali řadu dalších titulů, cenově poměrně snadno dostupných.
5. Malé projekty Moravian: Menší projekty, které připomínají památná místa v Suchdole n. O. Lesní
kostel, dům D. Nitschmanna Syndika s infotabulí a stromem z Zeistu, kde je pohřben. Připravujeme
projekt "Růžový palouček" a další.
6. Regionální projekty: Usilují o povzbuzování obcí z nichž emigrovali Moravané, aby i oni mohli
čerpat z bohatého odkazu Moravanů. Emigrovali z obcí: Kunín, Šenov, Butovice, Bernartice, Životice,
Žilina, Ženklava, Štramberk, Mořkov, Mankovice.
Více o naší činnosti se dočtete na: www.moravian.cz
****

z dějin duchovních

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

Suchdol n.Odrou má statut městyse, žije zde cca 2500 obyvatel a má překrásné dějiny. Přesto, že přes
200 obyvatel emigrovalo do Herrnhutu, po vydání tolerančního patentu, r. 1781 se 4/5 přihlásily k
protestantství. V Suchdole vzniknul veliký toleranční luterský sbor, který byl přes 100 let sídlem
seniorátu. Na Moravě byly v té době 2 senioráty: Brněnský a Suchdolský. V r. 1946 bylo veškeré
obyvatelstvo vysídleno do Německa a obec byla dosídlena z širokého okolí, především z Valašska. V
současné době jsou v Suchdole 2 kostely a na čtyřech místech se káže slovo Boží. Působí zde 5 církví:
Katolická, evangelická, baptisté, adventisté, Církev bratrská. Ekumenická spolupráce je dá se říci
příkladná.
**** Církevní turistika

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

V Suchdole n. O. jsou hned dva objekty od špičkových architektů: Katolická fara od vídeňského
architekta J. L. Hildebrandta (1668–1745) který téměř současně s farou navrhoval podobu Kunínského
zámku - perlu barokní architektury a Ludwiga Förstera (1797-1863), taktéž vídeňského architekta, který
projektoval v Suchdole evangelický kostel.
Evangelický kostel se dostal na seznam kostelů, kde Moravskoslezský kraj poskytnul peníze na
placené průvodce po zajímavých církevních objektech. Ostravsko-opavská diecéze získala grant na
průvodcovskou činnost po asi padesáti kostelích, z toho tři evangelické, aby zájemci o interiéry kostelů
měli příležitost kostely navštívit i mimo bohoslužbu s odborným výkladem průvodce.
Evangelický chrám Páně v Suchdole n.O. je zajímavý svými dějinami, architekturou, ale také současným
využitím a k němu patřícím celým velkým areálem se hřbitovem a farou. Suchdol byl významný
evangelický ostrov moravských Němců luterského vyznání (konfese), už při svém vzniku r. 1782. Je to
již třetí kostel stojící na tomto místě, jeho interiér se vzácně zachoval v původním stavu přes to, že byl
přizpůsoben současným podmínkám.
Neděle 14:00 - 18:00

Otvírací doba kostela: Sobota 14:00 - 18:00

Vydává zapsaný spolek MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou. Pro vnitřní
informovanost členů připravil Daniel Říčan - bez jazykové úpravy v počtu 130 ks, 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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