Aktuality
• (07/2022) Přechodné uzavření muzea
Upozornění: Muzeum Moravských bratří bude od pondělí 18.7.2022 do neděle 24.7.2022 přechodně
uzavřené z důvodu čerpání dovolené. Muzeum nebude v provozu také od 10.8.2022 do 15.8.2022.

• (06/2022) Účast na oslavách výročí 300 let Herrnhutu

V letošním roce si připomínáme 300 let od založení Herrnhutu, události významné nejen pro místní
herrnhutský sbor, ale i pro Jednotu bratrskou (Moravian Church) jako celek. Obecně je 17. červen 1722
považován za den, kdy byla zahájena výstavba tohoto místa v Sasku v Německu, útočiště náboženských
exulantů, Moravských bratří. Hlavní části oslav se ve dnech 17.–19.6.2022 zúčastní také někteří členové
společnosti Moravian, včetně předsedy společnosti Daniela Říčana a vedoucího projektu Via Exulantis
Jáchyma Pantálka. Během slavnosti bude mít zástupce společnosti Moravian veřejné vystoupení a rovněž
bude průběžně prezentována činnost společnosti formou stanoviště s informačními materiály.

• (04/2022) Přednáškový cyklus na téma české reformace
Společnost Moravian zve na cyklus přednášek na téma české reformace "Od Mistra Jana Husa po Toleranční
patent". Přednášky se uskuteční v obřadní síni městyse Suchdol nad Odrou ve dnech 22.4. až 24.5.2022,
kromě první přednášky vždy v úterý v 17:30 hod. Přednáší David Rafael ze z.s. Moravští bratři.
Pozvánka na cyklus přednášek je zde:
http://www.moravian.cz/attachment/Predn_DRaf.pdf

• (04/2022) Další putování po Via Exulantis

V pondělí 11. 4.2022 se vydal pěšky na pouť ze Suchdolu do Herrnhutu Josef Šimčík z Pňovic u Olomouce.
Část trasy absolvoval na našem území, pak pokračoval ve směru Nysa, Pilawa Górna, Swidnica, Jelenia Góra,
Leuba, Herrnhut. Na některých místech navštívil památky, zanechané tam Moravskými bratry. Za devět dnů
urazil cca 400 km. Část jeho cesty, spadající do období Velikonoc 2022, můžete sledovat na tomto odkazu
(s komentářem Daniela Říčana):
http://www.moravian.cz/attachment/Serial_Jos_Simcik_VE_04_2022.pdf

• (03/2022) Ubytování ukrajinské rodiny
Vzhledem k válce na Ukrajině a související vlně uprchlíků bylo poskytnuto v Muzeu Moravských bratří
dočasné ubytování ukrajinské rodině s více dětmi v poschodí muzea. Z tohoto důvodu nebude až do odvolání
možné využít ubytovací možnosti muzea pro veřejnost. Návštěvní režim expozic muzea zůstává beze změny.
Děkujeme za pochopení.

• (02/2022) Výroční členská schůze společnosti MORAVIAN pro rok 2022

Výroční členská schůze se konala v pondělí 28.2.2022 v 18 hod. v Muzeu Moravských bratří v Suchdole nad
Odrou. Schůze proběhla v režimu videokonference, celkem se zúčastnilo 12 členů společnosti. Schůzi řídil
předseda společnosti Daniel Říčan. Byla provedena kontrola usnesení z minulé výroční schůze 2021 a
předneseny zprávy o činnosti společnosti v minulém roce. K největším uskutečněným akcím patřilo
uspořádání IX. mezinárodní konference v září 2021, dále publikační činnosti Moravian (5 nových publikací),
budování Růžového paloučku a mapování cesty Via exulantis. Pokračovaly i další, menší projekty. Byly také
provedeny úpravy v parku Moravských bratří a v muzeu Moravských bratří. O něco nižší loňský počet
návštěvníků v muzeu byl způsoben epidemií koronaviru. Jako další část programu byly předneseny zprávy
pokladní a revizní. Společnost Moravian má nyní 63 členů, za minulý rok přibyli 2 noví členové. Na schůzi byla
představena plánovaná činnost na r. 2022, rozdělená do sedmi dlouhodobých projektů, včetně finančního
rozpočtu. K tomu bylo na závěr přijato usnesení.

• (02/2022) Vydání dalšího čísla informačního zpravodaje Moravian

V únoru 2022 byl zveřejněn Zpravodaj Moravian č.59, který se tematicky vrací k IX. Mezinárodní konferenci,
pořádané společností Moravian v září 2021 k výročí 300 let od narození Davida Zeisbergera, apoštola
indiánů. Rekapituluje program konference, přednesené referáty a hodnotí celkový průběh tohoto třídenního
setkání. Zpravodaj vychází v české i anglické verzi. Autorem tohoto čísla je předseda společnosti Daniel

Říčan. Obě verze tohoto informačního zpravodaje můžete vidět na stránkách www.moravian.cz pod záložkou
„Historické studie“ na konci stránky nebo po kliknutí na následující odkazy :
http://www.moravian.cz/attachment/59 Zpravodaj 2021_cz.pdf
http://www.moravian.cz/attachment/59 Bulletin 2021_EN.pdf

• (12/2021) Přechodné uzavření muzea
Upozornění: Muzeum Moravských bratří bude od pátku 24.12.2021 do pondělí 3.1.2022 přechodně uzavřené
z důvodu vánočních a novoročních svátků.

•

(11-12/2021) Vydání dalších čísel informačního zpravodaje Moravian

V listopadu 2021 byl s jistým zpožděním vydán Zpravodaj Moravian č.56, který na základě výroční zprávy o
činnosti společnosti Moravian za rok 2020 shrnuje aktivity v minulém roce. V prosinci byl dále vydán
Zpravodaj Moravian č.57, který popisuje nejvýznamnější činnosti společnosti Moravian v uplynulém roce
2021. Autorem obou čísel Zpravodaje je předseda společnosti Daniel Říčan. Tato čísla informačního
zpravodaje můžete vidět na stránkách www.moravian.cz pod záložkou “Historické studie“ na konci stránky
nebo po kliknutí na následující odkazy :
http://www.moravian.cz/attachment/56 Zpravodaj 2021.pdf
http://www.moravian.cz/attachment/57 Zpravodaj 2021_cz_VS.pdf

• (09/2021) Další publikace společnosti Moravian

U příležitosti konání IX. mezinárodní konference v září 2021 vydala společnost Moravian několik publikací.
Na jejich autorství a zpracování se do značné míry podíleli členové společnosti. Po delší době příprav tak byla
vytištěna publikace "Teltschik", která je prvním pokusem předložit veřejnosti biografii Johanna Teltschika
(1696-1764), jedné z pozoruhodných osobností Moravských bratří. Autory publikace jsou Sarah Groves,
Lorraine Parsons (Velká Británie) a Daniel Říčan (Česká republika). Vychází v češtině, angličtině a němčině.
Další titul je vydán pod názvem "Rod Zeisbergerů", autorem je Jáchym Pantálek. Klade si za cíl informovat o
rodině Zeisbergerů, která spojila svůj osud s hospodařením na Horním dvoře v Suchdole nad Odrou.
Publikace "Deník Davida Zeisbergera (část 1/24)" souvisí rovněž s letošním 300. výročím narození Davida
Zeisbergera, známého jako "Apoštol indiánů". Zeisberger zde popisuje události v údolí řeky MuskingumTuscarawas během jeho misie mezi americkými indiány v letech 1772 - 1781. Český překlad zatím prvního
dílu celé série byl pořízen z anglické verze Zeisbergerových deníků. Všechny výše uvedené publikace (včetně
řady dalších) lze zakoupit v muzeu Moravských bratří v Suchdole nad Odrou.

• (09/2021) IX. Mezinárodní konference MORAVIAN

Na základě rozhodnutí výboru společnosti Moravian byly zahájeny přípravy na IX. Mezinárodní konferenci
MORAVIAN, jejíž konání je plánováno na 24. - 26. září 2021 v Suchdole nad Odrou. Hlavní téma konference
je "300 let od narození Davida Zeisbergera, apoštola Indiánů". Rovněž bude připomenuto dalších 13
jubilujících Moravských bratří. Předpokládá se mírně omezená podoba konference vzhledem k opatřením
kvůli koronaviru. Program a případná omezení se budou dále upřesňovat. Další informace o plánované
konferenci lze nalézt na stránce: http://www.moravian.cz/History.aspx

Projekt této konference vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace OSF.

• (08/2021) Mapovací expedice Via exulantis 2021

Dne 26.8.2021 vyrazila po Via exulantis další mapovací expedice. Tým tvořili vedoucí projektu Via Exulantis
Jáchym Pantálek a dva příznivci Roman Lipový a Matěj Slíva. Za poměrně chladného a deštivého počasí se po
krátké poradě v Muzeu Moravských bratří vydali na cestu ze Suchdolu nad Odrou. Úkolem účastníků
expedice bylo detailněji prozkoumat terén v části Via Exulantis, jak na české, tak na polské straně a případně
objevit další možné varianty některých úseků cesty. Zaměřili se také na informace o možnostech noclehů na
trase. Odkaz na podrobnou zprávu Jáchyma Pantálka z expedice je zde:
http://www.moravian.cz/attachment/VE_map_exped_2021.pdf

• (08/2021) Návštěva z Herrnhutu a prezentace o cestě po Via exulantis

Benigna Carstens z Herrnhutu v Německu, farářka a členka vedení Jednoty bratrské, navštívila Suchdol nad
Odrou a zúčastnila se pravidelné schůze Moravian dne 16.8.2021 v Muzeu Moravských bratří. Za doprovodu
předsedy společnosti Daniela Říčana si prohlédla i další památná místa v Suchdole. Dozvěděli jsme se od ní

mnoho zajímavého o současném dění v Herrnhutu. Další den ráno se vydala na pětidenní cestu na kole po
Via exulantis. O své cestě přes Krnov, Glucholazy, Prudnik, Nysu, Pilawu Górnu, Swidnicu a Jeleniu Góru
vytvořila zajímavou prezentaci s fotografiemi, kterou do češtiny přeložila Renata Kunzová.
Lze si ji prohlédnout na následujícím odkazu (otevření souboru trvá delší dobu):
http://www.moravian.cz/attachment/Prez_VE_2021_BenCarst_CZ.pptx

• (07/2021) Přechodné uzavření muzea
Upozornění: Muzeum Moravských bratří bude od pátku 16.7. do neděle 18.7.2021 přechodně uzavřené
z důvodu čerpání dovolené.

• (06/2021) Pracovní brigáda v Herzogwaldu

V sobotu 12.června uspořádalo několik členů společnosti Moravian pracovní brigádu v místě zaniklé vesnice
Herzogwald (česky Herčivald, Lesy) poblíž obce Dvorce v okrese Opava. Od roku 1890 zde existoval sbor
Jednoty bratrské, ve své době jediný na Moravě. V místě u cesty, kde je infotabule a památník zřízený
společností Moravian, byla postavena lavička pro turisty. Na bývalém hřbitově Jednoty bratrské, donedávna
zcela zpustlém, byly uklizeny spadlé větve a odstraněno křoví, které vyrostlo v místě bývalé vstupní brány.
Rovněž byl vztyčen spadlý kříž na konci aleje v areálu hřbitova. Hřbitov byl proměřen a byl navržen plánek
předpokládaného původního rozmístění jednotlivých hrobů. Již byl identifikován hrob posledního kazatele
Wilhelma Schulze (zemřel v r. 1945) a s identifikací dalších míst pomáhají rodáci z obce, žijící v Německu.
Obnovu písma na památníku věnovanému obci provedla firma Kamenictví Vítkov z iniciativy společnosti
Moravian.

• (05/2021) Znovuotevření muzea
Muzeum Moravských bratří v Suchdole n.O. je od 24.5.2021 opět otevřeno pro veřejnost. Prosíme
návštěvníky o dodržování hygienických podmínek stanovených v souvislosti s epidemií covid-19 a pokynů
průvodce. Respektujte prosím také návštěvní režim muzea uvedený na webových stránkách spol. Moravian:
http://www.moravian.cz/Muzeum.aspx. Děkujeme za pochopení.

• (03/2021) David Zeisberger - Apoštol indiánů - 300 let od narození
(2. 3. 1721 Suchdol n.O. - 17. 11. 1808 Ohio)

V objektu nazývaném Horní dvůr v Suchdole nad Odrou se narodila před 300 lety jedna z nejvýznamnějších
osobností Moravy – David Zeisberger. Patřil k těm, kteří ve své době tvořili dějiny "Nového světa" - Ameriky.
Potomek starého bratrského rodu, z nějž za náboženského pronásledování celý rod opustil svůj velký majetek
a emigroval do Herrnhutu a později do Ameriky. Dožil se 87 let, z toho padesát tři let žil těžký život mezi
svými indiánskými bratřími jako misionář Moravských bratří. Založil 11 misijních osad, byl autorem
indiánských slovníků a jazykovědných publikací. Spisovatelé Karl May a J. F. Cooper čerpali náměty pro své
dobrodružné knihy o Delawárech, Mohykánech a Irokézech především z jeho deníků. On sám je románovou
předlohou v mnoha publikacích. K tomuto výročí umístí společnost Moravian na rodný dům Davida
Zeisbergera upomínkový věnec a plakát. Podrobnější zpráva o jeho životě a díle je na tomto odkazu:
http://www.moravian.cz/attachment/2008_David Zeisberger pro Poodri.pdf

• (03/2021) Výroční členská schůze společnosti MORAVIAN pro rok 2021

Výroční členská schůze se konala v pondělí 1.3.2021 v 18:00 hod. v Muzeu Moravských bratří v Suchdole nad
Odrou, tentokrát v on-line režimu. Zúčastnilo se 14 členů společnosti. Schůzi řídil předseda společnosti
Daniel Říčan. Byla provedena kontrola usnesení z minulé výroční schůze 2020 a předneseny zprávy o činnosti
společnosti v minulém roce, dále zprávy pokladní a revizní. Během minulého roku byli přijati 3 noví členové,
celkem má Moravian nyní 60 členů. V minulém roce byl učiněn pokrok v projektech “Via exulantis“ a “Růžový
palouček“, pokračovala příprava a tisk publikací. Byly také provedeny úpravy v parku Moravských bratří a
v muzeu. Epidemie koronaviru se nepříznivě projevila zejména v dlouhodobém uzavření Muzea Moravských
bratří a v podstatném omezení podzimních vzpomínkových akcí k výročí J. A. Komenského. Na schůzi byla
představena plánovaná činnost na r. 2021, rozdělená do sedmi dlouhodobých projektů. Podrobnější zpráva
o činnosti spol. Moravian v r.2020 je na tomto odkazu : http://www.moravian.cz/attachment/Zpráva činnost
Moravian 2020.pdf

• (12/2020) Vydání dalšího čísla informačního zpravodaje Moravian

V prosinci 2020 byl vydán Zpravodaj Moravian č.55, který popisuje vzpomínkové akce v Suchdole nad Odrou
k výročí 350 let od úmrtí J. A. Komenského. Nové číslo periodika zpracoval předseda společnosti Moravian
Daniel Říčan. Společnost připravila k tomuto výročí ve spolupráci s týmem spolupořadatelů projekt,
obsahující 6 akcí pro veřejnost. Kvůli opatřením k epidemii covidu-19 nakonec nebylo možné některé akce v
plném rozsahu uskutečnit. Je však možné, že se ještě uskuteční, protože vzpomínkové akce budou volně
pokračovat do r. 2022 (430 let od narození J.A.Komenského). Toto číslo informačního zpravodaje můžete
vidět na stránkách www.moravian.cz pod záložkou „Historické studie“ nebo na tomto odkazu:
http://www.moravian.cz/attachment/55 Zpravodaj 2020.pdf

• (12/2020) Příprava vydání nové publikace o Johannu Teltschikovi

Společnost Moravian připravuje ve spolupráci s Britskou provincií Jednoty bratrské vydání nové publikace o
Johannu Teltschikovi. Kniha bude obsahovat zprávy o jeho misijním působení a zakládání sborů v Anglii a
Irsku v letech 1739 - 1764 a také historické souvislosti, týkající se jeho rodiny a původu ze Suchdolu nad
Odrou. Autory jednotlivých kapitol jsou Lorraine Parsons (London, Vel.Británie), Sarah Groves (Gracehill,
Vel.Británie) a Daniel Říčan (Suchdol n.O., ČR). V listopadu a prosinci 2020 probíhaly jazykové korekce a
překlady, během prvního čtvrtletí 2021 se předpokládá tisk publikace ve třech jazycích : češtině, angličtině
a němčině.

• (11/2020) Plánované rozšíření projektu Herzogwald

Zaniklá vesnice Herzogwald poblíž obce Dvorce (Hof) leží v dnešním okrese Opava. Od roku 1890 zde
existoval sbor Jednoty bratrské, ve své době jediný na Moravě. Společnost Moravian zde započala práci v
r.2014 a umístila poblíž bývalé modlitebny památník a informační tabuli. Jsou tam i další památná místa,
např. bývalý hřbitov Jednoty bratrské. Spol. Moravian v současné době připravuje širší projekt s výhledem
na několik let, který má více odhalit historii obce a bratrského sboru a vytvořit i turisticky zajímavé místo.
Spolupracovníkem na projektu je Karl-Heinz Körper z Berlína,jehož rodina žila v Herzogwaldu až do r.1946.

• (10/2020) Vydání dalšího čísla informačního zpravodaje Moravian

V říjnu 2020 byl vydán Zpravodaj Moravian č.54, který je zaměřen na mapovací expedici cesty Via Exulantis
z léta 2020. Autorem zprávy o cestě účastníků mapovací expedice je vedoucí projektu Via Exulantis Jáchym
Pantálek. Toto číslo informačního zpravodaje můžete vidět na stránkách www.moravian.cz pod záložkou
“Historické studie“ na konci příslušné stránky nebo po kliknutí na tento odkaz :
http://www.moravian.cz/attachment/54 Zpravodaj 2020.pdf

•

(10/2020) Dočasné uzavření muzea

V důsledku výjimečných opatření kvůli koronaviru bude Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou
ode dne 12. října 2020 až do odvolání uzavřeno. Společnost Moravian děkuje zájemcům o návštěvu muzea
za pochopení.

• (09-10/2020) Vzpomínkové akce v Suchdole nad Odrou k výročí 350 let
od úmrtí J. A. Komenského

Neděle 20. září v 15 hod. - Bohoslužba v lesním kostele.
Neděle 27. září odpoledne v 16 hod. - "Cesta poutníka aneb Návrat Komenského" - komponovaný pořad z díla
J.A.Komenského.

Sobota 3. října odpoledne v 16 hod. - Veřejné čtení z Komenského, číst budou vlivné osoby veřejného života.

Sobota 10. října odpoledne v 16 hod. – Přednáška: Dr. Friedrich Goedeking – "Komenský jako reformátor".
PŘEDNÁŚ KA SE RUŠÍ

Neděle 11. října v 10 hod. - celodenní slavnost "Dědictví Komenského v Suchdole n.O." v evangelickém kostele:
po bohoslužbě proběhne odhalení pamětních desek Moravským bratřím, přednáška o Všenápravě a Labyrintu světa,
vystoupení dětského pěveckého sboru Skřivánek, položení květin u Lípy Komenského a zasazení lípy u pomníku
Komenského.
CELÝ PROGRAM SE RUŠí

Sobota 17. října v 8:30 hod. - poznávací zájezd - Lesní kostely a památky na Komenského v blízkém okolí.
PROGRAM SE ODKLÁDÁ
Kromě školních aktivit budou také otevřeny dvě výstavy k danému tématu.
Letošní oslavy se nesoustřeďují na životopis Komenského, nýbrž na jeho myšlenky, které jsou pronikavě aktuální do
současnosti.

Vzhledem k epidemii covidu-19 prosíme návštěvníky akcí o dodržování aktuálně platných hygienických
opatření a respektování pokynů organizátorů.

• (07/2020) Vydání dvou čísel informačního zpravodaje Moravian
V červenci 2020 byl vydán Zpravodaj Moravian č.52, který na základě výroční zprávy o činnosti společnosti
Moravian za rok 2019 přibližuje aktivity společnosti v minulém roce.
Dále byl vydán Zpravodaj Moravian č.53, který je podrobně věnován XI. workshopu v Muzeu Moravských
bratří. Obě čísla informačního zpravodaje můžete vidět na stránkách www.moravian.cz pod záložkou
“Historické studie“ na konci příslušné stránky nebo po kliknutí na tyto odkazy :
http://www.moravian.cz/attachment/52 Zpravodaj 2020.pdf
http://www.moravian.cz/attachment/53 Zpravodaj 2020.pdf

• (07/2020) Mapování cesty Via Exulantis

Ve dnech 29.6.-4.7.2020 skupina sedmi členů a příznivců spol. Moravian uskutečnila cestu do Polska a
Německa za účelem podrobnějšího mapování Via Exulantis pro potřeby turistů a poutníků. Účastníci této
expedice putovali auty, na jízdních kolech i pěšky. Zmapovali podstatnou část trasy, navázali nové kontakty
s několika institucemi i příznivci, setkali se s některými již známými podporovateli tohoto projektu. Výpravu
vedli předseda společnosti Moravian Daniel Říčan a vedoucí projektu Via Exulantis Jáchym Pantálek.
Záznamy, které během cesty pořídili, by měly pomoci najít nejvýhodnější trasu a možnosti k přenocování a
dalším službám. Zpráva z této cesty a fotografie z ní jsou na těchto odkazech :
http://www.moravian.cz/attachment/54 Zpravodaj 2020.pdf
http://www.moravian.cz/attachment/Zprava%20o%20mapovaci%20expedici%20Via%20exulantis.pdf

• (06/2020) Workshop v Muzeu Moravských bratří

Ve dnech 22.6.-24.6.2020 se v Muzeu Moravských bratří v Suchdole nad Odrou konal již XI. Workshop pro
školní mládež. Účastnilo se 7 žákyň z vyšších tříd 2.stupně ZŠ. Kromě prací v muzeu, v parku MB a Lesním
kostele byla akce tématicky zaměřena i na genealogii, numismatiku, archeologii a výročí 350 let Komenského.
Vedení workshopu měli členové spol. Moravian Daniel Říčan a Jáchym Pantálek.

• (05/2020) Znovuotevření muzea
Muzeum je opět otevřeno pro veřejnost. Prosíme návštěvníky o dodržování hygienických podmínek
stanovených v souvislosti s epidemií covid-19 a pokynů průvodce. Respektujte prosím také návštěvní režim
muzea uvedený na webových stránkách spol. Moravian. Děkujeme za pochopení.

• (03/2020) Dočasné uzavření muzea
V důsledku výjimečných opatření kvůli koronaviru zůstává Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou
až do odvolání uzavřeno. Společnost Moravian děkuje zájemcům o návštěvu muzea za pochopení.

• (02/2020) Výroční členská schůze společnosti MORAVIAN pro rok 2020

Výroční členská schůze se konala v pondělí 17.2.2020 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
2019 a byly předneseny zprávy o činnosti společnosti v minulém roce, dále zprávy pokladní a revizní. Během
minulého roku byli přijati 3 noví členové, celkem má Moravian nyní 57 členů. Bylo též konstatováno, že
úhrnná roční návštěvnost muzea v roce 2019 činila 1117 osob. Při volbě výboru společnosti na další období 4
let byli navrženi a schváleni stávající členové výboru : Daniel Říčan, Lubomír Kuc a Daniel Valchář. Do funkce
kontrolního orgánu (revizora) byl navržen a schválen Jáchym Pantálek. Byla též představena plánovaná činnost na

r. 2020, rozdělená do sedmi dlouhodobých projektů, včetně projektů badatelských, regionálních a
propagačních. Na závěr schůze bylo přijato usnesení.

• (01/2020) Účast při otevření muzea MB v Pilawě Górnej

V pátek 31.1.2020 se koná ve městě Pilawa Górna (býv.Gnadenfrei, Polsko) slavnostní otevření muzea
Moravských Bratří. Akce se zúčastní skupina několika členů spol.Moravian vedená předsedou společnosti
Danielem Říčanem. Součástí programu bude rovněž jednání o rozšíření projektu Via Exulantis.

• (12/2019) Advent a Vánoce v Muzeu Moravských Bratří

V sobotu 7.12.2019 od 15:00 hod se koná v Suchdole n.O. „Mikulášské odpoledne“ spojené s rozsvícením
vánočního stromu v 17:00 hod a občerstvením. Program zajišťuje Dům kultury.K programu přispěje i společnost
Moravian, která organizuje od 17:00 hod před Muzeem Moravských Bratří a na jeho nádvoří prodej :
Herrnhutské vánoční hvězdy, vánoční dekorace, jmelí(zdarma), knihy vhodné jako vánoční dárek (Zlomený
tomahawk, Beránci s korouhví). Bude se též promítat DVD „Moravští bratři ze Suchdolu“.
Zveme rovněž na Adventní koncerty v evangelickém kostele:
II. neděle 8.12.2019, 17:00 hod. - Ondrášek,
III. neděle 15.12.2019, 17:00 hod. - Skřivánek,
IV. neděle 22.12.2019, 16:00 hod. - Corda Magico.

• (11/2019) Přednáška v Muzeu Moravských Bratří
Ve čtvrtek 21.11.2019 v 18 hod. se v Muzeu Moravských Bratří v Suchdole n.O. bude konat přednáška
Jáchyma Pantálka, člena společnosti Moravian, o jeho letošním pobytu v USA a v Norsku. Společnost
Moravian srdečně zve k účasti.

• (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 brigádnickou 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, Pilawa 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 Zd.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.

