
Čo je to Orange Order {oranzovy prikaz}

Sme protestantantske bratstvo s členmi po celom
svete. Vývoj ústavnej demokracii na Britských
ostrovoch.  Autonómne  a  veľké  miesta  sa
nachádzajú v Škótsku,
Anglicku,Amerike,severnej Afrike, v Kanade,v
Australii a na Nowom Zelende .  Podpora pre

Viliama Oranžského na Britských ostrovoch viedla k vytvoreniu Orange
spoločností  na  pamiatku  víťazstva  v  bitke  pri  Boyne  v  júli  1690,  ale
najväčší a najdlhšie trvajúci skupiny boli Boyne Spoločnosti v Írsku.

Kedy bol Orange Order vytvoreny a sformulovany

Loyal Orange Inštitúcia bola založená v septembri 1795, po vyvrcholení
útoky na protestantmi v grófstve Armagh v bitke pri Diamont, Protestanti
ktori boli napadany na cestach a ktorim boli palene domy , malovanie
alebo napisami na Orange spolocnosti sa rozhodli zalozit Orange
instituciu,  Chrániť  protestantmi.
Tento orgán, s využitím existujúcich
Orange klubov v okolí, bol menovaný
Loyal Orange inštitúcia.

Aká je funkcje funkcia Orange
Order

V modernej dobe lojálni Orange
inštitúcie naďalej funguju , s tisíckami
členmi  v  Írsku  a  mnoho  ďalších  po
celom svete. Dnes k obrane
protestantizmu nie je to tak doslova
ako to bolo v roku 1795, ale to si
vyžaduje, aby sme si stali za pravdu
vo  veku  sekularizmu  a  za  účelom
brániť svoju kultúru a tradície.



Tradície a pochody prehliadok

Výročie bitky pri Boyne si pripominame prostredníctvom pochodou , je
to niečo, čo predchádza Orange Order,  od júla 1791 v grófstve Armagh
. To bolo štyri roky pred vznikom Orange vyhlášky, ktorá nam pripomína
bitky  pri  Boyne  a  výročie  v  júli  1796.
Orange miesta a  tiež sprievod pri
príležitostiach  výročia,  ako  prvý  v  l
svetovej vojne a bitky pri Somme, výročie
protestantskej reformácie a ostatné
príležitosti.
Pochodovanie s transparentami je
tradícia, ktorá Orange Poriadok zakotvuje
a  je  čestný  a  historicky  ,  ktorá  bola  normou  pre  ostatné  bratstvo  v
minulosti. Sprievody Orange Order sú najväčšie verejne v protestantskej
komunite svojho druhu na celom svete. Niektoré pochody sa stali desať
mesiacov po jej vzniku v septembri 1795 sa konalo prvé Boyne Výročie
Parade na 12.7.1796.
Prehliadky sú preto veľmi významnou súčasťou Orange tradície lebo to
je dedičstvo. Avšak dobre zavedeny koncept prehliadky obyvateľstvom,
ktorá sa zrodila inštitúcie Orange ktore bolo dlho predtým, v roku 1796,
a to je vec historického záznamu, ktorý prehliadky bol s tohto
spoločenstva  mnoho  rokov    este  pred  vznikom  Orange  inštitúcie.
Protestantská komunita nie je nijak unikátne v tomto aspekte. Ľudia na
celom  svete  sa  radi  prezentujú.  Tam  je  zdanlivo  nekonečný  zoznam
prehliadok po celom svete od karnevale v Riu až Mardi Gras v New
Orleans, 4. júla po celých Spojených štátoch amerických, Bastille deň vo
Francúzsku, St Pau'ick Deň v Dubline a New Yorku iprimátora Show v
Londýne.
E Orange Prehliadky sú pamätné. Rôznych udalostí v dejinách ľudí sa
pripomínaju sprievody.  Tie sa pohybujú od slávnostnej pamiatky
padlých na Somme v , Prvá svetová vojna  kultúrnej extravagancie, ktorá
bola  12.Jula , pripomínajúcu ako   Slavna Revolucia  zaistenú v bitke pri
Boyne . Vystupenia sú nádherné zobrazene farbami alebo krídla a
uniformy  zo  šírokim  pásom;  Krásne  maľby  na  transparenty    robia
vizuálnu kombinaciu kaleidoskopu oranzoveho  sprievodu {Orange
Parade}



Orange Order :Vlajky a transparenty

Vlajky a transparenty sú plné
náboženskej, kultúrnej a politickej
symboliky , biblické scény, slávni
ľudia  alebo  udalosti  z  histórii  a
same o sebe  bohaté kultúrne
dedičstvo  nášho  národa  v
obrazovej podobe.

Hudobné tradície

Hudobný sprievod "sprievodných kapiel je na veľmi vysokej úrovni .
Súťaž kapiel, vrátane majstrov z celeho sveta , flauty, akordeóny a trúbky
su samozrejmostou a raritou Oranzoveho Sprievodu {Orange Order} a to
najmä vo vidieckych oblastiach,   ktorý  je v mysliach mnohých ľudí  je
synonymom Orangeism - Lambeg Bubon.

Charitatívne organizácie

Orange prikaz je pevne odhodlaná pomáhať ľuďom v núdzi. Darcovstvo
je  nevyhnutnou  súčasťou.  Iste
Máme vlastné charityvne
organizacie, ale tiež sa zvýšuju
veľké  sumy  peňazí  z  rôznych
hodných cinou a aktivit, ako je
zriadenie  miestnych nemocníc,
Dovolenku pre znevýhodnené deti a
"tretí svet" .

Samozrejme, že nie len davať finančne prostriedky , ale tiež rozvyjenie
nasej minulosti a talentu. Je základom našeho étosu, že v rámci komunity
poskytujeme služby v komunite.
Ročne sa vyzbieraju desiatky tisíc libier prostredníctvom nasich  zbierok,
cirkevných sprievodoch a podobnými funkciami, ktoré pomáhajú ľuďom
v núdzi.



Orangemen a servis

Keď  bola  oranžová  objednávka  vytvorená  v  roku  1795 mnoho  z  jeho
prvých členov videly služby v radoch dobrovoľníckeho hnutia.
Toto  čoskore  spojenie  s  armádou  bolo  zachovane  až  do  súčasnosti  a
Orange Muzi a ženy nosia uniformy svojej krajiny s vyznamenaním vo
všetkých arénach vojny a mieru.
Odhaduje sa, že viac ako 200.000 Orangemen z celého sveta bolo v
službe počas prvej vojny  , okolo 80000 pochádza z Kanady. Toto bolo
popisovane  ako  najväčší  triumf  Orangeism  a  jej  najťažšie  porážky.
Triumf počtu dobrovoľníkov, ktorí  sa pripojili k vojnovému úsiliu,  ale
porážka bola v tom, že inštitúcie stratili niekoľko mladých mužov.
Vela  Orangemen  bolo  odmenenych  za  ich  statočnosť  a  hrdost,
Orangeman  mohol  vyhrať  Viktóriin  kríž  v  prvej  svetovej  vojne  .
Súkromná osoba Abraham Acton z Whiteheaven ktorý získal ocenenie za
statočnosť v  21.decembra 1914 v Rouges Blanc.
Coleraine  má  dlhú  históriu  s  oranžovej  objednávky  s  niekoľkými
domčekmi, vrátane Coleraine LOL Killowen 316 a 930, stretnutie ktore
pretrvava uz od neskoreho 18. storočia.



Ulster and the Somme

Zatiaľ čo mnoho z  južných írskych ľudí, ktorí chcely byť oddelený od
Spojeného kráľovstva,  s  vlastným parlamentom v Dubline    pre  ľudí  v
Severnom Írsku, domáce autonómie pre Írsko by znamenalo ekonomickú
katastrofu.
Belfast, dlho považované za kapitálne
mesto, ktory sa líšil od ostatných írskych
miest, pretože Belfast je priemyselné
mesto  s  najväčšími  lodenicami  na  svete,
lanové tovarne a tabakové továrne.
Stovky tisíc obyčajných ľudí chce, aby ich
zamestnania boli v týchto odvetviach. Ak
Írsko bude oddelene od Británie, vedeli, že ich práca zanikne a zvýši sa
nezamestnanosť, a pre mnohých by to znamenalo opustiť Írsko a   hladat
si prácu inde vo svete. Z ekonomickej katastrofy, ktoré pochádzaly z
domácej  autonómie,  obyčajní  ľudia  národa  začala  kampaň  s  cieľom
zastaviť domáce autonómiu a zachovať ich živobytie.
Protesty začali v pochodoch a zhromaždeniach, ale britská vláda, ktorá
patrila k írskym  nacionalistom.
Slabosť  "Únia",  ako  sa  im  hovorilo,  bol  podporený  Asociáciou  Spo
jeného kráľovstva a Írska, ktorú usporiadala Národná aliancia, kde tak
mer 500.000 mužov a žien podpísalo petíciu pre britskú vládu, aby  Írsko
bolo  sucastou  Kráľovstva.  Cez  veľký  počet  podpisov  vláda  naďalej
ignorovať ich pro.

Inak a ešte raz, národ a
hlavne muži si uvedomili,
že oni museli bojovať za to
aby zostať Britmi.Na tento
účel  bola  na  základe



národných dobrovoľníkov,okolo 100.000 mužov, ktorí museli bojovať, o
dnesny britský sever Írska. Muži boli cvičení a zbrane boli dovážané z
celej Európy.
V  ostatných  častiach  Írska,  ktoré  boli  podporované  domácimi
autonómiami,  nacionalisticki  írski  dobrovoľníci  učili  proti  národnym
dobrovoľníkom .
Nejakú dobu sa zdalo, že občianska vojna mohla vypuknúť, ale príchodom
Prvej svetovej vojny sa doniesla otázka o dočasnom ukonceni domácej
autonómie.
Problém  vyhrať  vojnu  a  porazit  Nemcou  sa  stal  oveľa  dôležitejšou
otazkou.
S vypuknutím vojny,  sa  tisíce  ľudí v Národnej dobrovoľnícke  skupiny
zapajali do boja proti nemeckej agresii aby v  Európe priniesly slobodu
národov. V skutočnosti, mnoho dobrovoľníkov sa zobralo a zapojilo do
ich vlastného oddielu, 36-ta Narodna Divizia. Muži bojovali vo vojne, v
Bitka  na  Somme,  ktorá  začala  1.  júla  1916.kde  bolo  mozne  vydiet
obrovskú obeť mladých mužov národa.
1.júla  bol  krvavy  deň  v  histórii  britskej  armády, muži  36tej  Narodnej
Divizii    bojovali  a  umierali  vo  veľkej  sláve.  Zo  všetkých  divizii
zapojených,  je  to pravo mužou Narodnej Divizii na   dosiahnutie cieľa.
Ostatné Divizie  zastavily nemecke pozície., Kde boli zavraždení v
obrovských počtoch.
Z celkového počtu 4900 mužov Severného Írska, ktoré sa posunuli vpred,

Viac ako 2000
zomrelo, a
zvyšok bol
väčšinou
zranený,  veľmi
vážne. To Bol
najhlbsi národný
čas  v  boji.  Bola
to krv a obete
mladých mužov -



muži, ktorí položili svoje životy pre ostatnych z celej  Europy ktorí nikdy
nepoznali  ,Muzi  ktorým  boli  pripravení  zomrieť  za  účelom  priniesť
slobodu európskych národov, ktoré žili v nemeckej okupácii a v agresii.
O niekoľko dní neskôr, mená  tisícok mŕtvych dorazili domou a všetky
okná  boli zastrete v mestách a v dedinach. Všetci si uvedomovali, že
stratili celú generáciu mladých ľudí.
Avšak, nie všetci Íri bojovali proti nemeckej agresii. Na juhu Írska,
republikánske hnutie bojoval na nemeckej strane. Dostali od nemeckej
vlády  podporu  a  uskutočňili        v  roku1916 Veľkonočné  povstanie. To
Britskích vojakou priviedol späť k boju v Írsku. Videli svetovu vojnu ako
príležitosť k odklonu od Británie a oddelenia bez záujmu okupovaných

národov Európy.
To  je  skutočne  iróniou,
že v roku 1916 ste
mohli  vidieť  tisíce
mladých  ľudí
umierajúcich na
Národnych bojiskách
Európy v boji proti
Niemcami. Hnutia
republikánov  v Írsku
v tom istom
rovnakom roku, sa
spojil s Nemcami.
Dnes  sa    dohliada
na to, že "stratenej
generácie" mladých
mužov bolo
pripomenuté, 1.júla

s pochodami  v mestách a obciach.
Národná komunita  je hrda na obete, obete tých, ktorí priniesli a robili
vsetko preto aby priniesli Europe slobodu.
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