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informační 
zpravodaj 

 
   

                                       
Číslo 55 

20. 12. 2020 

 
Moji  v Bohu milovaní bratři a sestry, mnozí z vás si ještě vzpomenou, komu jsem vás při svém 

loučení z proroka Micheáše poručil a odevzdal: Totiž arcipastýři Kristu...     
 

Svou holí pas svůj lid, stádo jež je tvým dědictvím...   
Micheáš 7, 14 

(připomíná suchdolským J. A. Komenský r. 1661 ve své knize Die Uralte Christliche Katholische Religion-Katechismus) 
 

 
 

*** Úvodem - k 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského  ************* 
 

Je u konce letošní rok poznamenaný koronavirem, ale především připomenutím jubilea Komenského. Ta se 
připomínají periodicky. Po 28 letech se připomíná jeho úmrtí a po dalších 22 letech narození. Jeho jméno bylo za 
Rakouského mocnářství na indexu. V Suchdole se po první nesměle připomínalo veřejně roku 1892. V dalším 
století se objevovala jeho díla roztroušená po archivech, knihovnách a objevovala se místa, kde žil. V posledních 
desetiletích jdeme do hloubky, především jsou stále více hodnocena jeho díla, ve kterých objevujeme, jak byl 
nadčasový a jak předběhl dobu svými názory na uspořádání společnosti. 
 

*** Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670) ****************** 

Národní oslavy 350 let od úmrtí J. A. Komenského 
MORAVIAN již v minulém roce vypracoval projekt s představou, jak by oslavy v Suchdole 
n.O. měly probíhat. Dvakrát byl svolán tým spolupořadatelů. Na zrestaurovaný pomník 
Komenského byl připevněn věnec od Moravian HVS. Bylo připraveno 6 akcí pro veřejnost: 
 

**** neděle 20. září 15:00 ****************************************** 
                                                                                                       

Vzpomínková bohoslužba konala se pod širým nebem v lesním kostele Martina Schneidera za Suchdolem. Kázání 
proslovil laický kazatel Boris Alexandruk. Vzpomenuty byly i dějinné okolnosti v 17. stol., za kterých se konala 
tajná shromáždění s kazateli tajně přicházejícími z 220 km vzdálené Uherské Skalice - ze Slovenska. Zakončili 
jsme písní Komenského - Soudce všeho světa Bože. 
 

**** neděle 27. září 16:00 ****************************************  
 

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského. 
V evangelickém kostele se konal koncert - 
komponovaný pořad z díla J. A. Komenského s 
hudbou jeho doby. Zpěvem a slovem z 
Komenského myšlenek nás provedla herečka 
zpěvačka Světlana Šamanová, za doprovodu na  
housle Václava Návrata. 
                                                                                     

*** sobota 3.října 16:00 ****  
 

Veřejné čtení z Komenského v Muzeu 
Moravských bratří. Moderoval Ing. Pavol Krištof,  
písněmi a slovem provázel Radomír Palacký.  
Z díla Porada o nápravě věcí lidských(Všenáprava) 
byly čteny jeho návrhy na nápravu lidstva ve všech 
7 životních oblastech. Sedm osob veřejného života 
Suchdolu n. O. četlo témata:                                                          J.A.Komenský před školou v Suchdole n.O. 
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1. Politika - místostarostka I. Hrabovská, 2. Podnikání - podnikatelka D. Pantálková, 3. Komunikace - Ved. skautů 
J. Schovánek, 4. Kultura - E. Buksová, 5. Vzdělávání - místoředitelka školy J. Bechná, 6. Rodina - matka šesti dětí 
V. Jeřábková, 7. Spiritualita - člen CASD V. Staněk. Všenápravou Komenský předběhl dobu. K uskutečňování 
jeho myšlenek a návrhů se lidstvo aktivně odhodlalo až o 300 let později. 
 

**** sobota 10.října 16:00 ******************************************  
 

Přednáška Komenský jako reformátor: Dr. Friedrich Goedeking - se z důvodu Covidové nákazy  neuskutečnila, 
ale těšíme se, že přijde její čas v bezpečnější době. 
      

*** neděle 11.10. 10:00  ********************************************  
 

Slavnost "Dědictví Komenského v Suchdole n. O." v evangelickém kostele proběhla v posledním dnu před 
radikálním omezením všech celospolečenských aktivit. 
10:00 - 11:00 Slavnostní bohoslužba Radomíra Palackého teologicky směrována ke Komenského filosofickému 
dílu Všenáprava a k jeho poslednímu kázání před odchodem z fulnecka do emigrace r. 1621: Svou holí pas svůj lid, 
stádo jež je tvým dědictvím. Micheáš 7, 14. Následovala pak prohlídka výstav: 
Výstava: Dědictví Komenského v Suchdole n. O. Na devíti panelech je vyloženo jakým způsobem Komenský 
ovlivnil dějinný vývoj v následujících stoletích, především dílem Moravských bratří na všech kontinentech světa. 
Výstava Potomci Komenského: Zaměřena především na příslušníky vedlejší větve Wollenhaupt, Schmidtmeyer, 
kteří patřili do suchdolského sboru evangelické církve i následující Jäschke, Weiss. 
Výstavka školních dětských kreseb na téma Komenský, inspirované školní výukou o Komenském. 
U Lípy Komenského, položení květin a krátký referát o tomto památném místě souvisejícím s  Komenského dílem 
Die Uralte Christliche Catholische Religion (Katechismus Komenského).             
Zasazení lípy z Herrnhutu u pomníku Komenského před školou k 350. jubileu Komenského. 
 
Akce 24 hodinové čtení z Komenského 15. 11. 2020, v den výročí úmrtí Komenského. Připravilo Oddělení pro 
komeniologii Akademie věd ČR. Nepřetržitě byly čteny části z díla Komenského. Zapojili se Komeniologové a 
instituce z Anglie, Brazílie, Francie, Izraele, Japonska, Kolumbie, Koreje, Litvy, Maďarska Německa, Nizozemí, 
Polska, Ruska Slovenska, Skotska, USA. Četlo se celkem asi v 15 jazycích. Za Moravian četl Bc. Jáchym Pantálek 
z Komenského katechismu, který r. 1661 nechal vytisknout v Amsterodamu a převézt do Suchdolu.  
 

****  Závěr za 350. jubileem Komenského *****************************  
 

Jubilea Komenského probíhají v intervalech 22 a 28 let, s výjimkou válečných událostí. 
Můžeme s uspokojením předat minulosti - dějinám Suchdolu i toto důstojné připomenutí J.A.  
Komenského. Do příprav bylo zapojeno přes 45 členů a příznivců, kteří odvedli velice dobrou 
práci. Všem patří veliký dík. Finančně zajistil aktivity městys Suchdol n. O.  
Covidem narušené oslavy budou pokračovat do r. 2022 (430 let narození J.A.Komenského). 
 

           
                 Kazatelna pod Lípou Komenského                             Expozice Dědictví Komenského        Expozice Potomci Komenského 
 

Vydává MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdolu nad Odrou, pro vnitřní informovanost 
členů a našich příznivců, anglická verze se mírně opozdí. Připravil Daniel Říčan - bez jazykové úpravy v počtu 
30ks tiskem, e-mailem rozesíláno na 320 adres. Kontakt: Daniel Říčan, Čsl.armády 276, 742 01 Suchdol nad 
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