Aktuality:
 (09/2019) Bohoslužba v Lesním kostele
Tradiční zářijová bohoslužba v Lesním kostele Martina Schneidera u Suchdolu nad Odrou se
bude konat v neděli 15.září 2019 v 15:00. Sloužit při ní bude Vladimír Pír, farář sboru ČCE v
Suchdole nad Odrou.

 (09/2019) Plánovaná návštěva z Německa

V rámci autobusového zájezdu do regionu Kravařsko zavítá v pátek 6.9.2019 skupina
návštěvníků z Německa rovněž do Suchdolu nad Odrou. Spol.Moravian je bude v
odpoledních hodinách seznamovat se zajímavostmi městysu. Předpokládá se mimo jiné
návštěva památného evangelického kostela spojená s komentovanou prohlídkou.

 (07/2019) Další putování po Via Exulantis

V úterý 13.8.2019 od 17 hod. se uskuteční beseda s manželi Krištofovými o jejich putování do
Herrnhutu. Setkání se bude konat v Muzeu Moravských Bratří v Suchdole n.O.
Manželé Petra a Pavel Krištofovi z Valašského Meziříčí se stali významnými podporovateli
projektu Via Exulantis. 27.7.2019 se vydali na pouť po trase exulantů ze Suchdolu n.O. do
Herrnhutu. Oba se snaží najít nejvýhodnější trasu a co nejvíce možností k přenocování, ze
kterých se postupně má vybudovat síť nocleháren a služeb.

Před jejich odchodem se někteří členové spol. Moravian zúčastnili setkání s nimi v Muzeu
Moravských Bratří. Adresa blogu Petry Krištofové, kde si můžete celou jejich cestu
vysledovat je zde :
https://askvpetra.wixsite.com/website

 (07/2019) Účast na slavnosti na Růžovém paloučku

Spol.Moravian dostala oficiální pozvání k účasti na Slavnosti na Růžovém paloučku u
Litomyšle, která se koná v neděli 7. července 2019 od 14 hodin. Akce probíhá každoročně za
účasti významných osobností veřejného a církevního života. Za Moravian se slavnosti
zúčastní předseda spol. Moravian Daniel Říčan. Akce je organizovaná Spolkem přátel
paloučku, s nímž spol. Moravian navázala spolupráci při přípravě projektu pro zřízení
pamětního místa "Růžový palouček" u Suchdolu n.O.

 (06/2019) Workshop v Muzeu Moravských bratří

Ve dnech 24.6.-26.6.2019 se v Muzeu Moravských bratří v Suchdole nad Odrou uskuteční již
poněkolikáté workshop pro školní mládež. Účastníci – děti z vyšších tříd 2.stupně ZŠ – budou
mít možnost dozvědět se něco z historie Moravských bratří i z činnosti spol.Moravian.
Předpokládáme, že svou brigádnickopu prací přispějí k údržbě areálu muzea a k vylepšení
jednotlivých expozic. Vedení workshopu budou mít členové spol.Moravian Daniel Říčan a
Jáchym Pantálek.

 (06/2019) Účast na sjezdu krajanského sdružení

Dva členové spol.Moravian, žijící v SRN – Prof.Ulf Brossmann a Dr.Horst Schinzel, se
zúčastnili sjezdu krajanského sdružení Sud.Němců (SDT) v Regensburgu ve dnech 7.6.9.6.2019. Účelem bylo mimo jiné i seznámit návštěvníky konference s činností spol.Moravian
a představit dějiny Jednoty bratrské a její dědictví jako skutečnost důležitou nejen pro české,
ale i pro německé země.



(05/2019) Cesta po Via exulantis do Herrnhutu

U příležitosti konference “Barock und dennoch schlicht” navštívila Herrnhut ve dnech 24.5.27.5.2019 skupina čtyř členů spol.Moravian : Daniel a Jana Říčanovi, Lukáš Martin a Jáchym
Pantálek. Kromě prohlídky památek a studijní návštěvy archivů (Berthelsdorf, Muzeum
města H., hřbitov, kamenolom, archiv, návštěva Dr. Meyera ) byly získány 4 knihy pro
knihovnu Moravian a zakoupeny 2 publikace.
Jako užitečný důsledek cesty automobilem ze Suchdolu n.O. do Herrnhutu se uskutečnily
návštěvy významných míst trasy Via Exulantis (Polsko : Stolec, Pilava Górna - setkání u
starosty, Dzeržonów - návštěva p.Kordasiewicze, Swidnica). Byly tak obnoveny nebo nově
získány některé osobní kontakty a posouzeny další možnosti (např. ubytovací) pro rozvoj
dlouhodobého projektu Via Exulantis.

 (03/2019) Výroční členská schůze MORAVIAN pro r. 2019

Výroční členská schůze se konala 18. 3. 2019 v 18:00 hod. v Muzeu Moravských bratří v
Suchdole nad Odrou, zúčastnilo se 13 členů spol.Moravian a jeden host. Schůzi řídil předseda
společnosti Daniel Říčan. Byla provedena kontrola usnesení z minulé výroční schůze 2018 a
byly předneseny zprávy o činnosti společnosti v minulém roce, dále zprávy pokladní a revizní.
Bylo konstatováno, že roční návštěvnost muzea se zvýšila na 1400 osob v r.2018.
Jako třetí člen výboru Moravian byl v doplňovací volbě (místo zemřelého Z.Valcháře) na dobu
1 roku zvolen Daniel Valchář. Do (v důsledku toho) uvolněné funkce kontrolního orgánu byl
schválen Jáchym Pantálek. Byla představena plánovaná činnost na r. 2019, rozdělená do
šesti dlouhodobých projektů a dalších projektů propagačních. Na závěr schůze bylo přijato
usnesení.

