
 

„Pravda vždy přemáhá, byť na čas poražena bývá.“  Mistr Jan Hus 

                    

                          Náboženská obec Církve československé husitské v Ostravě-Zábřehu  
                                              Československá obec legionářská - Jednota Opava 
 

                                                                 Vás srdečně zvou na  
 

                                 

 
  

 „ ZBOROV  V  HUSOve  SBORU “  

 

2. cervence 2017  v  10 hodin 

k uctění památky bohoslužbou  
v Husově sboru CČSH v Ostravě–Zábřehu 

ˇ
           ˇ 

 
      Vzpomeneme řadu památných událostí důležitých pro náš národ: 
 

    100. výročí bitvy u Zborova                       (2.7. 1917)  
    mučednická smrt Mistra Jana Husa         (6.7. 1415) 
    příchod Slovanských věrozvěstů             (863) 

      100. výrocí Zborova se přimyká k svátku památky Mistra Jana Husa. Je mu blízké nejen časově, ale i duchovně. 
Odkazem Husovým a husitskou reformací. A kalich, znak husitské minulosti, stal se i v legiích symbolem vyjadřující naději ve vítězství 
Pravdy nad lží a svobody nad útlakem. Zborovská bitva přišla v nejvhodnější době, když celý svět již umdléval tříletou světovou válkou  
a nechtěl dále umírat. 3500 legionářů v bitvě u Zborova ukázalo, že se smrti nebojí a přes 200 hochů přineslo oběti za vyšší nadosobní 
cíle a ideály, za svobodu své vlasti. Bez obětí neuskuteční se žádná myšlenka, žádná velká věc. Smysl Zborova netkví v řadě 
jednotlivých hrdinství, ale v kolektivní společné odhodlanosti, víry a vůle, čímž navázala na dávné husitské, táborské a bratrské tradice. 
Tento odkaz žije stále v duši národa, v nás. 
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