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Ročník VII.         Květen 2017            Číslo 53 
Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 
 
 
 

Ten pravý překlad Bible 

Setkali se čtyři faráři a začali vášnivě 

diskutovat o nejlepším překladu Bible. 

Jeden vyvyšoval Kralický překlad, druhý zase 

Český ekumenický překlad, třetí zase 

Překlad 21. století. Čtvrtý farář jaksi mlčel,  

a tak se ostatní zeptali na jeho názor.  

Odpověděl: "Nejlepší překladem je 

překlad mé matky."  

Hned padla otázka: "A tvoje matka 

přeložila Bibli?"  

Odpověď zněla: "Ano, zcela určitě. 

Maminka přeložila Bibli do svého 

každodenního života, a to byl pro mne ten 

nejpřesvědčivější překlad, který jsem kdy 

četl - vlastně viděl." 

 

"Hospodine, tys to byl, kdo utvořil mé ledví, 

v životě mé matky jsi mě utkal. 

Tobě vzdávám chválu..." 

 

 (Žalm 139, 13-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato ze Zpravodaje BTM 3/2016 

Připravila JN 
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Z farnosti 

Varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Jamném nad Orlicí 

V letošním roce plánuje jamenská 

farnost opravu varhan. Ze čtyř firem, které se  

o zakázku na opravu ucházely byla farní radou 

vybrána firma Jiří Červenka z Jakubovic.  

Pro zajímavost uvádím informace  

o původu a stavu varhan z posudku diecézního 

organologa Václava Uhlíře:  

Dvoumanuálový mechanický zásuvkový 

nástroj postavil Franz Alois Hanisch z Jakubovic 

v roce 1882. V pamětní knize se tehdy kronikář 

o nástroji vyjádřil dosti nelichotivě: „V roce 

1882 postaveny byly varhany se 16 rejstříky,  

z nichž však mnohé k potřebě nejsou, zhotovil 

Hanisch, varhanář z Jakubovic za přemrštěnou 

cenu 1 716 zl., které jakost nikterak se 

nevyrovnává. Jest to nástroj ceny velmi skrovné, 

který zhusta za vlhčího počasí službu vypovídá  

a svému strůjci nikterak ku cti neslouží.“  

Z dnešního pohledu se ale nástroj nejeví 

v tak špatném světle. Nástroj není evidován 

jako movitá kulturní památka, ale jeho hodnota 

je poměrně značná. Jedná se mimo jiné o jediný 

dochovaný dvoumanuálový nástroj varhanáře 

F. A. Hanische. 

 V pamětní knize farnosti se 

dozvídáme o následujících opravách: 

Varhany tak značným nákladem 

pořízené vypovídaly službu zejména zimního 

času, některými rejstříky nebylo lze hráti, jejich 

některé píšťaly ozývaly se bez přestání. Proto na 

prosbu faráře daroval velkodušně vdp. prelát 

400 zl., za něž dle rozpočtu roku 1896 opravil 

resp. vyčistil i přeladil J. Vanický varhany, 

opatřiv je dvěma novými cínovými rejstříky –  

8´ principalem a salicionalem (místo dvou 

rejstříků dřevěných bezúčelných). Práce 

vykonána mistrem se dvěma dělníky za 3 dny, 

garanci dal na 2 léta. Varhany nyní dobře slouží 

a nové rejstříky při doprovázení zpěvu se 

osvědčují. (s. 174) 

 V roce 1904 následkem dlouhého 

sucha rozeschly se varhany, takže musely býti 

opraveny (varhanářem Vanickým 

z Třebechovic). Při té příležitosti opraveny byly 

 i měchy a šlapadla přeložena dovnitř kůru. 

Náklad 500 K nesla obec. (s. 175) 

- V roce 1921 oprava J. Hubička za 1 700 

K (s. 176) 

- V roce 1950 oprava Organa za 30 000 

Kčs (s. 176) 

- V roce 1985 oprava M. Frič za 7 000,- 

Kčs 

 

Současný stav varhan  

 Nástroj je dosud funkční a až na 

dispoziční změnu v hlavním stroji je dochován 

v původním stavu včetně píšťalového fondu. 

Prospektové píšťaly hlavního stroje jsou 

přetřeny stříbřenkou a několik píšťal již bylo 

v minulosti nahrazeno zinkovými. 

Napadení červotočem nebylo při zběžné 

prohlídce zjištěno. Vzdušnice jsou celkem 

zachovalé, u vzdušnice hlavního stroje jsou 

viditelné drobné praskliny a její dno již bylo 

v minulosti přelepeno papírem.  
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Tónová traktura je značně opotřebená, 

kování abstraktů je zhotoveno z velmi tenkého 

drátu, který často praská. Většina kovových dílů 

traktury je zkorodovaná. Klaviatury mají 

dochovaný inverzní potah (eben/kost),  

u mnoha půltónů již kostěný potah chybí. Chod 

tónové traktury je poměrně těžký a hlučný. 

Rejstříková traktura vykazuje značné vůle, její 

chod je nepřesný a u většiny rejstříků zatuhlý. 

Popisy rejstříků jsou nepůvodní a pocházejí 

pravděpodobně z doby opravy v roce 1950. 

Dřevěné píšťaly jsou zdravé a všechny 

jsou přetřené klihovou barvou, která je již 

zvětralá a lze ji celkem snadno odstranit.  

U větších píšťal jsou předkrývky přibité hřebíky. 

Kovové píšťaly mají potrhaná a deformovaná 

ústí vlivem neodborného ladění. Větší píšťaly, 

zejména prospektové, mají zborcené nohy. 

Píšťaliště je silně znečištěno (nástroj byl 

naposled čištěn v roce 1985). 

   Připravil P. P. P.

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Příspěvky farníků 

Mladí diskutovali s biskupy 

Fráze „Církev má mnoho co říci mladým 

lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi.“ 

ožila v únoru na pátém celostátním fóru 

mládeže.  Biskupové přijeli naslouchat desítkám 

mladých, kteří zastupovali komunity, hnutí  

a diecéze napříč republikou, přijeli jim 

vysvětlovat svá stanoviska a sdílet své 

zkušenosti. I mladé zástupce do Olomouce 

přivedlo přání s biskupy i mezi sebou diskutovat. 

Na několik dní se tak v Olomouci vytvořilo 

různorodé společenství, ve kterém se výměna 

názorů nevylučovala s respektem k druhému  

a ochotou naslouchat jeho pohledu. Na vlastní 

kůži jsme zažili, jak je plodné neuzavírat se  

ve vlastních schématech a sociálních bublinách. 

 Po mnoha rozhovorech, promluvách  

a debatách vznikly shrnující závěry, ve kterých 

například zaznělo: „Chceme svědčit druhým 

především svým životem – neuzavírat se, 

navázat vztah důvěry, přátelství a lásky, všímat si 

druhého člověka a poukazovat na Boha 

a společenství církve.“, „Nechceme stavět víru 

jen na zážitcích, ale žít ji v každodennosti.“, 

„Jsme kreativní a přejeme si využívat atraktivní 

formy evangelizace (hudba, divadla, výstavy…).“, 

„ Jsme ochotni se angažovat nejen pro mladé, 

ale také ve společnosti a v životech našich 

farností (např. zapojením do pastoračních rad, 

pomoc v pohraničních oblastech), nebojte se do 

našich rukou vkládat zodpovědnost.“, 

„Nechceme se uzavírat do církve, ale být lidem 

dnešní doby nablízku.“ „Je pro nás důležitá 

spolupráce a informovanost mezi farnostmi, 

hnutími a organizacemi v církvi.“, „Uvítali 

bychom otevřenější a pravdivější vztahy církve  

a společnosti a lepší a intenzivnější komunikaci 

uvnitř církve (např. kdyby nám otcové biskupové 

jasně vysvětlovali důvody svých rozhodnutí, 

pokud je to možné).“ V plném znění jsou závěry 

dostupné na 

www.olomouc2017.signaly.cz/1702/podnety-z-

5-celostatniho-fora.  

Celostátní fórum mládeže se už 

pravidelně koná před celostátním setkáním 

mládeže, které se letos uskuteční od 15. do 20. 

srpna v Olomouci. Na programu budou 

http://www.olomouc2017.signaly.cz/1702/podnety-z-5-celostatniho-fora
http://www.olomouc2017.signaly.cz/1702/podnety-z-5-celostatniho-fora
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atraktivní workshopy, slavení eucharistie, 

setkání s biskupy a známými osobnostmi, 

zajímavá témata, sporty a relax nebo skvělá 

hudba. Setkání bude také příležitostí poznat 

nové lidi. Rozhodně by byla škoda tuto akci 

propásnout! Při přihlášení do konce května je 

cena pouze 950 Kč, reálné náklady jsou přitom 

2900 Kč. Na sobotu jsou zvány i rodiny, které se 

přihlašovat nemusí. Je také možné se zapojit 

jako dobrovolník. Více informací o setkání  

a přihlášky lze najít na 

www.olomouc2017.signaly.cz. Hlásit se můžou 

mladí od 14 do 30 let. 

Určitě se na mě neváhej obrátit, pokud 

by ses chtěl(a) přidat nebo potřeboval(a) 

podepsat kartu mladších (pro účastníky mladší 

18 let). Můžeme do Olomouce vyrazit společně, 

budu se těšit! :) 

 

 Hanka Strnadová (strnadova.ha@gmail.com) 

 ▪ ▫ ▪  

 

Modlitba za Celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017 

 

Dobrý Bože, 

miluješ nás a pomáháš nám. 

A i když se od Tebe často odvracíme, Ty nás nikdy neopouštíš.  

Poslal jsi nám svého Syna, který nám opakuje: „Nebojte se!“  

Ukazuje, že přišel, aby nám umožnil žít naplno a v radosti. 

Prosíme Tě za všechny mladé lidi. 

Dej jim svého Svatého Ducha, 

aby se dobře připravili  

a opravdově prožili Celostátní setkání mládeže v Olomouci. 

Prosíme, dej, aby se s Tebou osobně setkali, 

poznali, že Ti na nich záleží,  

a dovolili, abys jim v životě pomáhal. 

Ať jim radost z Tebe dává sílu 

být v naší vlasti a v celém světě solí a světlem. 

Kéž může každý člověk zakusit 

Tvoji dobrotu a pomoc. 

Panno Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás. 

 

http://www.olomouc2017.signaly.cz/
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Svátek matek 

V květnu je jeden důležitý svátek a to 14. května je Svátek matek. Proto nezapomeňte svým 

maminkám dát nějakou tu kytičku. Tento svátek je také křesťanským svátkem, kdy si připomínáme  

i naši matku Pannu Marii. Svátek matek se slaví od 19. století. Za komunistického režimu byl v Čechách 

tento svátek potlačován a zakázán. Obnoven byl po roce 1989.  

Připravila RJ 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 Ze života svatých 

Svatý Jan Nepomucký

Jan Nepomucký se narodil kolem 

poloviny XIV. století a zemřel roku 1393 v Praze. 

Narodil se jako syn Wölfina, rychtáře 

cisterciáckého městečka Pomuku neboli 

Nepomuku v Čechách. Církevní právo 

vystudoval v Bologni, kde byl zástupcem 

„českého národa“ a asistoval při promocích 

Čechů a Poláků. V hodnosti generálního vikáře 

horlivého a vzdělaného pražského arcibiskupa 

Jana z Jenštejna potvrdil proti vůli krále Václava 

IV. volbou kladrubského opata Olena: Byl za to 

krutě mučen a 20. Března 1393 vhozen do 

Vltavy, ať už mrtev či nikoliv. Jinou příčinu jeho 

mučednické smrti udal roku 1434 podle 

doslechu v Praze učený vídeňský profesor a 

člen basilejského koncilu pro jednání s husity 

Tomáš Ebendorfer z Haselbachu. Neprozradil 

prý, z čeho se zpovídala královna Žofie. Jan 

z Pomuku byl 

pochován u sv. 

Víta v Praze a 

hned po smrti 

uctíván. Jeho 

socha na Karlově 

mostě odlitá 

v Norimberku 

podle dřevěného 

modelu Jana 

Brokofa nalezla 

mnoho napodobitelů a učinila ho slavným 

„mostním svatým“ novější doby. 

Svatý Jan Nepomucký je patronem 

českým, patronem zpovědník, mlynářů a 

vorařů. Jeho atributy jsou kanovnické roucho, 

biret, 5 hvězd kolem hlavy, kříž držící v pravici, 

palma, kniha nebo prst na ústech. 

 
Převzato z knihy Svatí církevního roku, 

Josef Heyduk,  

připravila RJ 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 
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Zajímavosti 

Žijeme v Evropě – modleme se jazyky 

Ti z vás, kdo rádi cestují, už určitě na svém 

putování za hranice naší malé země navštívili i místa, 

která přímo vyzývala k modlitbě. Daří-li se vám 

snadno navazovat přátelství s místními lidmi, pak 

umíte aspoň pár vět v nějakém jazyce, který vám 

umožní vzájemně se domluvit. Pokud se seznámíte  

i s křesťany, myslím, že by vám mohlo pomoci, když 

budete v cizím jazyce znát aspoň některou z běžných 

modliteb. Je právě mariánský měsíc máj, v tomto čase růstu, květů a vůní vám pro začátek nabízíme 

k naučení se žehnací modlitbu k Nejsvětější Trojici a Zdrávas Maria v latině, angličtině a němčině: 

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen 

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. 

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

ZDRÁVAS, MARIA, milosti plná, 

Pán s tebou; 

požehnaná ty mezi ženami 

a požehnaný plod života tvého, Ježíš. 

 

Svatá Maria, Matko Boží, 

pros za nás hříšné 

nyní i v hodinu smrti naší. 

Amen. 

 

AVE MARIA, gratia plena, 

Dominus tecum. 

Benedicta tu in mulieribus, 

et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 

 

Sancta Maria, Mater Dei, 

ora pro nobis peccatoribus, 

nunc, et in hora mortis nostrae. 

Amen. 

 

 

HAIL MARY, full of grace, 

the Lord is with thee. 

Blessed art thou amongst women 

and blessed is the fruit of thy womb, 

Jesus. 

Holy Mary, Mother of God, 

pray for us sinners, 

now, and in the hour of our death. 

Amen. 

 

GEGRÜßET SEIST DU, MARIA, 

voll der Gnade, 

der Herr ist mit dir, 

du bist gebenedeit unter den Frauen, 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 

Jesus. - 

Heilige Maria, Mutter Gottes, 

bitte für uns Sünder 

jetzt und in der Stunde unseres Todes. 

Amen. 

Připravil JF 
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Minikurz latiny 

Posloucháte občas Radio Vatikán, Radio Proglas nebo sledujete pořady TV Noe? Ano? Pak by 

vám mohly přijít vhod texty polední modlitby, kterou tato média přenášejí každou neděli. Právě se 

nacházíme uprostřed velikonoční doby, kdy se místo polední modlitby Anděl Páně Papež František 

spolu s věřícími na Svatopetrském náměstí modlí modlitbu „Raduj se Královno nebeská“ – „Regina coeli 

laetare“. Zde máte její latinskou i českou podobu: 

Vysvětlivky: „P“ – Pater-kněz, „L“- popuLus-lid, „E“- Episcopus-biskup, „O“- Omnis, všichni 

 

P: Regina coeli laetare, Alleluia   Raduj se Královno nebeská, aleluja, 

O: Quia quem meruisti portare, Alleluia.   protože splnil Pán slova svá, aleluja, 

    Ressurexit, sicut dixit, Alleluia,   z mrtvých vstal, matko, Ježíš tvůj, aleluja, 

    ora pro nobis Deum, Alleluia.   u Něho za nás oroduj, aleluja. 

P: Gaude et laetare Virgo Maria, Alleluia,  Raduj se a plesej Panno Maria, aleluja, 

L: quia surrexit Dominus vere, Alleluia.  neboť Pán vpravdě vstal, aleluja. 

  

P: Oremus:      Modleme se: 

Deus qui per ressurectionem Filii Tui   Bože, vzkříšením svého Syna 

Domini nostri Iesu Christi,    našeho Pána Ježíše Krista, 

mundum laetificare     jsi naplnil svět radostí,  

dignatus es, praesta, quaesumus,   dej, ať na přímluvu  

ut per eius Genitricem Virginem Mariam  jeho Rodičky, Panny Marie, 

perpetuae capiamus  gaudia vitae.   dosáhneme radosti života věčného. 

Per Christum Dominum nostrum.   Skrze Krista, našeho Pána. 

O: Amen.      Amen.   

 

A ještě připojuji texty biskupského, tedy i papežova, požehnání:  

 

E: Dominus vobiscum.    Pán s vámi. 

L: Et cum spiritu tuo.                                  I s tebou. 

E: Sit nomen Domini benedictum.   Ať je jméno Páně velebeno. 

L: Ex hoc nunc et usque in saeculum.  Nyní i navěky. 
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E: Auditorium nostrum in nomie Domini.  Pomoc naše ve jménu Páně 

L: Qui fecit caelum et terram.   Neboť on  stvořil nebe i zemi. 

E: Benedicat vos omnipotens Deus,   Požehnej vás všemohoucí Bůh, 

Pater, et Filius + et Spiritus Sanctus.   Otec i Syn + i Duch Svatý 

L: Amen.      Amen. 

 

Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Zamyšlení 

Poklady Božího Ducha 

Možná už jsme pozapomněli, jaká dobra můžeme 

dostávat působením Božího Ducha. Známější je sedm darů, 

méně známé jsou plody působení Svatého Ducha, těch je 

dvanáct. A k čemu jsou křesťanovi dobré?  

Bez darů a plodů Božího Ducha není možný plodný 

duchovní život – jednoduchá odpověď. Prosme tedy Ducha 

svatého o jeho dary a plody, ať naše životy nejsou plané – jak 

se zpívalo v jedné rytmické písni ze šedesátých let: „Pomoz mi, 

můj Pane, abych nežil planě, tam, kde chceš mne mít. Pomoz 

snaze mojí, ať vždy pevně stojím tam, kde nutný jsem.“ 

 

 

Dary Ducha svatého 

Moudrosti 

Rozumu 

Rady 

Síly 

Umění 

Zbožnosti 

Bázně Boží 

 

 

 

 

 

 

Plody Ducha svatého 

Láska 

Radost 

Pokoj 

Trpělivost 

Shovívavost 

Vlídnost 

Dobrota 

Mírnost 

Věrnost 

Tichost 

Zdrženlivost 

Čistota 
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A jsou určitě i mnohé další dary a plody Božího Ducha, a každý z nás si může být jistý, že nějaké 

dary od Boha prostřednictvím Jeho Ducha dostal. 

 Pak už je to jenom na člověku, co s touto Hospodinovou výzvou udělá – pustí se do práce  

a využije nabízené dary k jejich dalšímu růstu a třeba i k získání nových? Nebo je nechá ležet bez užitku 

– kdo nic nedělá, nic nepokazí? Nepřipomíná vám to jedno známé Ježíšovo podobenství? Když to sám 

Boží Syn zmiňoval, tak se asi dá tušit, že tomuto lidskému postoji přikládal zvláštní důležitost! A jak se 

k tomu postavíme my? 

Boží hod svatodušní se blíží (letos vychází na neděli 4. června), nenechejme ho minout bez 

povšimnutí, vždyť je to slavnost Lásky Boha Otce k Bohu Synu a lásky Otce i Syna k nám lidem. To přece 

stojí za pozornost! 

 Připravil JF 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

Doporučujeme 

11. června od 18.00 hod se setkáme na faře v Jablonném s paní Věrou Sosnarovou, která se 

s námi podělí o svůj životní příběh, který se stal předlohou knižního bestselleru Krvavé jahody. Knihu si 

také můžete při besedě zakoupit a nechat podepsat. 

P. P. P. 

  Kniha KRVAVÉ JAHODY od Jiřího S. Kupky vypravuje 

příběh českého děvčete, které má ruskou matku. Je to skutečná 

osoba, paní Věra Sosnarová, která autorovi svou životní odyseu 

vyprávěla. Těsně před koncem války čtrnáctiletou Věru 

s maminkou a mladší sestrou zatkli Sověti a spolu s dalšími 

odvlekli do sovětského bulavu. Věře a její sestře se takřka 

zázrakem – a s pomocí dalších lidí – podařilo přežít (maminka 

zahynula) a po nekonečných osmnácti letech se vrátily  

do Československa.  

Vyprávění o tom, jak se sovětští vojáci chovali ke svým 

zajatcům, i o tom, jak vypadal život v lágrech bulavu, je prostě 

strašlivé: ve vytopeném pokoji si těžko lze něco takového vůbec 

představit.  

Ale, jak říkám, člověka napadají různé otázky: například jak 

je možné, že se československé úřady po zavlečených občanech 

nepídily? V prvních květnových dnech to jistě nebylo možné,  

i bezprostředně po válce panoval strašlivý chaos a násilí bylo na denním pořádku – ale lidé v okolí si 

přeci nemohli nevšimnout, že zmizeli jejich sousedé, často celé rodiny… 

LN 14.3. Petruška Šustrová 
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  Pozvánky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 

 

 

MODLITBY MATEK 

Modlitby matek proběhnou  

v úterý 30. května od 18:00 hod 

v kostele v Jablonném nad Orlicí. 

 

FARNÍ POUŤ 

Pouť na Horu Matky Boží u Králík se letos uskuteční v sobotu 20. května. Mše svatá 

v poutním kostele bude od 11.00 hod.  

Pěší skupina vyráží z náměstí v Jablonném nad Orlicí v 5.00 hod. Vlak jede z Jablonného 

v 9.00, s přestupem v Lichkově v 9.16 – 9.19 dorazí do Králík v 9.34. 

 

MÁJOVÁ POBOŽNOST 

V pondělí 22. května vás k modlitbě 

májové pobožnosti po mši svaté v Jablonném 

zvou děti z Misijního klubka.  

Představí vám některé obrazy Panny 

Marie z různých koutů světa a v modlitbě jí 

svěříme pod ochranu všechny národy. 

MODLITBY OTCŮ 

Pokračujeme v našem setkávání se k Modlitbám otců v kostele apoštola Bartoloměje 

v Jablonném nad Orlicí. V následujícím měsíci se sejdeme ve čtvrtek v 18:30 a to hned 1. června. 

Další termíny setkání v době léta budou upřesněny. 

Znovu si dovoluji pozvat k setkání lidských otců s Otcem Bohem. Každý může přijít. Vážíme 

si skutečnosti, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu. S tímto vědomím Ho můžeme prosit: 

 

Od mužů se očekávají projevy fyzické síly a odvahy. 

Pomáhej mi proto, Pane, 

když se pokouším skrýt svoji slabost 

a neukázat svoje city a slzy. 

 

Pomoz mi, abych přijal sám sebe –  

s vědomím, že Ty jsi ve mně a proměňuješ mě, 

a proto se nemusím příliš trápit tím, 

co si myslí druzí. 

Amen.           Jožka Fišer 

POZVÁNÍ PRO DĚTI 

Mše svatá nejen pro děti bude v úterý 30. května od 

17:00 hod v kostele v Jablonném.  

Přede mší sv. je příležitost ke svátosti smíření, po mši 

svaté bude krátká modlitba k Panně Marii s předáním kytiček 

od dětí, následně pak program pro děti na faře. 
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▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

          Představujeme: Kandidát na prezidenta ČR Jiří Drahoš                

 

Po absolutoriu VŠCHT v Praze, oboru fyzikální chemie, roku 1972 se 

vydal na vědeckou dráhu. Nastoupil do Ústavu teoretických základů chemické 

techniky ČSAV. V roce 1977 obdržel kandidaturu věd (CSc.). V období 1992–

1995 v tomto ústavu zastával post zástupce ředitele a v letech 1996–2003 

ústav vedl. V roce 1994 se habilitoval (získal titul docent) na VŠCHT v Praze.  

O pět let později obhájil doktorát věd (DrSc.). Od roku 2003 je univerzitním 

profesorem v oboru chemické inženýrství. Čestný doktorát (dr. h. c.)  

mu udělila Slovenská technická univerzita v Bratislavě. 

Jiří Drahoš působil také na zahraničních pobytech ve Spolkové republice Německo (1985–1986). 

Na Univerzitě São Paulo v Brazílii přechodně pracuje v roli hostujícího profesora. Od roku 2009 do roku 

2017 předseda Akademie věd České republiky. Jako spoluautor je zapsán celkem pod 14 patenty, vydal 

na 60 prací v odborných mezinárodních periodikách. 

Kandidaturu Jiřího Drahoše můžete podpořit svým podpisem v prodejně obuvi u paní Marie 

Králové, Nádražní ulice 296. 

P. P. P. 
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Humor  

Něco ze života 

Dvořákovi jedou se svým potomkem na 

procházku. Potká je sousedka a nakoukne do 

kočárku: „Jé, to je rozkošný chlapeček! Jak mu 

říkáte?“ Utahaný tatínek odpoví: „ Myslíte ve 

dne, nebo v noci?“ 

▪ ▫ ▪ 

Maminka se hrozí „výrazů“ které její synek 

přináší z ulice domů. „Nikdy už taková škaredá 

slova nepoužívej! Z toho všeho se budeš muset 

vyzpovídat!“  Tu se klučina rozzáří: „To je príma, 

co všechno budu moct panu faráři říct!“ 

Karmelitky si stěžovaly Terzii z Avily, své 

představené, že mají příliš mnoho praktických 

prací a příliš málo času 

k rozjímání. Svatá Terezie jim 

na to řekla: „Mezi vyhozením 

a znovuchycením palačinky 

na pánev je možné se podívat 

na Boha.“ 

 

▪ ▫ ▪ 

 

„Jak to,“ ptá se maminka staršího synka, „že ti 

Jiřík nese aktovku? Je přece mnohem mladší a 

slabší, než ty.“ –No, to je pravda, ale já ho učím 

pomáhat starším.“ 
 

 

Připravil JF 

▪ ▪ ▫ ▪ ▪ 

 

 

 Pokud máte zájem napsat příspěvek do farního časopisu Natanael, 

můžete jej zaslat elektronicky na adresu natanael.redakce@gmail.com nebo 

v tištěné či psané formě vhodit do krabičky připravené v kostele. Uzávěrka 

následujícího čísla je 12. června 2017. Vítány jsou také reakce, připomínky, 

náměty či dotazy. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení 

příspěvků a případně text zkrátit.  
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