
Víme zajisté, te byl-li by 
tohoto našeho zemského přebývání 
slánek zbořen, 
staveni od Boha máme, 
příbytek ne rukou udělaný, 
véčný v nebesích. 

Korintským II., S, i 

Hluboce zarmouceni oznamujeme, ze nás opustil nás milovaný a milující manžel, tatínek a dědeček 

Univ. Prof. PhDr. Jan Firbas, DrSc. 
Dr.h.c. (Leeds, Velká Británie). Dr.h.c. (Leuven, Belgie), Dr.h.c. (Turku, Finsko) 

Dlouholetý clen staršovstva I. sboru českobratrská církve evangelické v Bme 
Profesor anglistiky Masarykovy univerzity v Brně 

Clen mnoha českých i zahraničních vědeckých společnosti 

ZemFel tise v pátek dne 5. května 2000 krátce po svých 79. narozeninách 
uprostřed aktivní vědecké činnosti. 

Rozloučeni se bude konat 
V ÚTERÝ DNE 16. KVĚTNA 2000 VE 13.30 HODIN 

v Betlémském kostele českobratrské církve evangelické, PeHicova 6, Brno. 

Mgr. Helena Flrbaaová 
manželka 

Petr a Věra Flrbasovl s dcerami Zuzanou a Kateřinou 
JIH a Jana Flrbasovl se synem Davidem a dcerou Marianou 

synové s rodinami 

Grohova 63 
602 00 Brno 



DĚKAN A VĚDECKÁ RADA FILOZOFICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY 
KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY 

s hlubokým zármutkem oznamují, že 5 . května 2000 zemřel 
ve věku 79 let 

univ. prof. PhDr. Jan Firbas, DrSc, 

Dr.h.c. (Leeds, Velká Británie), Dr.h.c. (Leuven, Belgie), 
Dr. h. c. (Turku, Finsko), 

člen vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 
člen Pražského lingvistického kroužku, držitel plakety Josefa Dobrovského, 

člen Societas europea linguistica, 
člen a funkcionář Jazykovědného sdružení, Kruhu moderních filologů. 
České asociace anglistů a dalších domácích a zahraničních organizací, 

dlouholetý předseda redakční rady Brno Studies in Engíish a člen dalších redakčních rad. 

V profesoru Janu Rrbasovi ztrácí naše a světová jazykověda předního představitele. 
Za více než padesát let svého působení na Filozofické fakultě MU si svým odborným rozhledem, 

pracovitostí, mravními postoji a skromností získal lásku a úctu svých kolegů 
i několika generací studentů. 

R o z l o u č e n í se k o n á 

v ú terý 16. května 2000 ve 13.30 hodin 

v B e t l é m s k é m kostele Českobratrské církve evangel ické, Pellicova 6, Brno. 

Děkan a vědecká rada Filozofické Fakulty Masarykovy univerzity, 
Katedra anglistiky a ameríkanistiky Filozofické fakulty 


