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ROZHOVOR NA PRÁZDNINY S FILIPEM MAREŠEM 
 

Využil jsem příležitosti, kdy se do farnosti na krátkou dobu vrátil Filip Mareš a položil mu pár otázek. 

 
Odkud jsi přijel a kdy se můžeme těšit, že 
z Tebe bude kněz.  
 

 Já jsem přijel z Itálie z Turína. Je to fáze, 
kde studuju teologii. Řekněme, že je to 
taková bezprostřední příprava na kněžské 
svěcení, které by mělo být zhruba za dva 
roky. V této fázi mám před sebou věčné sliby, 
které stvrzují tu započatou cestu řeholní. A, 
že skládám věčné sliby, tak to znamená, že už 
mám za sebou nějakou zkušební dobu v  

řeholi. Řekněme 6 až 9 
let, (já konkrétně 7) které 
nějakým způsobem měly 
potvrdit nebo vyvrátit tu 
započatou cestu. Jestli si 
náš vztah spolu sednul. 
Je to, jako když dva 
spolu chodí a tohle 
zasnoubení teď jakoby 
končí touhle „svatbou“. 
Takže věčnými sliby se 
začleňuji do řeholní rodiny, ale protože jsem 
vstoupil do formace s výhledem, že bych se 
chtěl stát knězem, tak k tomu je nabalena ta 
formace kněžská, která obnáší studium 
teologie. A protože nás salesiánů je tady v 
Evropě méně, tak toto studium teologie je pro 
náš region sjednocené v Itálii. V Turíně nás 
tam teď je 45 studentů nejenom z Evropy, ale 
i z dalších zemí světa. Celkem 14 národností 
všech kontinentů.  Tam prožíváme spolu čtyři 
roky teologie, které jsou po dvou letech 
přerušeny věčnými sliby. Ve třetím roce 
následuje jáhenské svěcení a ve čtvrtém roce, 
když jde všechno tak nějak normálně, tak 
kněžské svěcení.  

 

Mohu se zeptat na tvoji cestu k salesiánům, a 
jakou cestu už máš za sebou? 
 

 Když jsem se rozhodoval o vstupu k 
salesiánům, tak jsem studoval v Praze 
ekonomku a u salesiánů jsem bydlel jako 
vysokoškolský student v Kobylisích. Pomáhal 
jsem tam ve středisku. Zároveň jsem tady 
pomáhal s chaloupkami a s animátory. Když 
jsem se pak rozhodl vstoupit do formace, tak 
jsem nastoupil do přednoviciátu ve Zlíně. Byli  

jsme v ročníku dva (Vlastík 
Vajďák) a prožili jsme rok 
takový zkušební doby 
v komunitě, v pastoračním 
zapojení. Když člověk 
poznal, že by to mohla být 
jeho cesta, tak vstoupil do 
noviciátu. Noviciát máme 
společný se Slovákama 
v Popradě. Tam vlastně už 
kluci chodívali před námi, 

nebyli jsme tam první Češi. Kde jsme byli 
jako první, tak to bylo studium filozofie v 
Žilině. Protože po ročním noviciátě následuje 
studium filozofie, na které dosud chodili 
kluci zpátky do Čech do Českých Budějovic. 
Ale protože už tam dlouho nebyl žádný 
student, tak se České Budějovice zavřely, a 
tak jsme i tuto fázi spojili se Slováky. 
 

 Takže jsem studoval tři roky filozofie v 
Žilině spolu se sociální prací. Studium jsem 
dokončil bakalářským titulem ze sociální 
práce a pak se vrátil na dva roky na praxi 
zpátky do Čech.  
 

Pokračování na poslední straně 

ROZHOVOR S FILIPEM MAREŠEM 

Pokračování z první strany 
 
Tu jsem prožil v Plzni, kde jsem byl zapojen 
ve středisku mládeže a ve farnosti. A po 
těchto dvou letech se pokračuje pro ty, kteří 
chtějí jít cestou kněžství, studiem teologie. 
Takže mám za sebou aktuálně dva roky studia 
teologie v Turíně.  
 

Jaký bude Tvůj nejbližší program, než se 
vrátíš zpět do Turína? 
 

 Tak my studenti - salesiáni „si užíváme 
prázdniny“ pracovně, zapojením na táborech 
a na různých akcích pro mládež. Každý 
student se vrací na léto do své vlastní 
provincie a já toto léto budu prožívat v 
pražských Kobylisích. Čekají mě nějaké 
tábory a na konci léta duchovní cvičení jako 
taková bezprostřední příprava na věčně sliby, 
které bych měl skládat v září v Plzni.  
 

 Proč jsem si vybral Plzeň? Protože jsem 
tam prožil právě ty dva roky na praxi. Je to 

místo v západních Čechách, které je hodně 
poznamenáno poválečným odsunem Němců. 
Je to takové misijní území a považuji to za 
takové pěkné svědectví pro ten místní region. 
Je za tím i taková vděčnost za dva společně 
prožité roky.  
 

 Jak jsem říkal na začátku, věčné sliby jsou 
stvrzení té započaté cesty, je to krok, kterým 
se člověk zavazuje do salesiánské 
společnosti, s Boží pomocí, na celý život. Je 
to odpověď na Pánovo volání patřit Jemu, pro 
mládež, v komunitě spolubratří. 
 
S Filipem jsem rozmlouval v příjemném 
prostředí farního a položil jsem otázek víc. 
Možná, že vyjde v budoucnu nějaké 
pokračování rozhovoru.  

 

Bohuslav Kysilka 

 
 

AFORISMUS 
 

Vést druhé předpokládá projít cestu jako první. 
 

Pavel Kosorin 

 

vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, 
neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém 
milovaném Synu. V něm máme vykoupení 
skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho 
nesmírnou milost, kterou nám tak bohatě 
projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí: 
seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se 
mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe 
ustanovil, až se naplní čas pro dílo spásy: že 
sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi. A 
skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak 
jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, 
který vše působí podle rozhodnutí své vůle. Tak 
máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho 
božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli 
své naděje do Mesiáše. Skrze něho se dostalo i 
vám potvrzení od slíbeného Ducha svatého, 
když jste přijali slovo pravdy, radostnou zvěst o 
své spáse, a když jste v něho uvěřili. Duch je 
zárukou, že nám jednou připadne dědictví. Tak 
se dovrší naše vykoupení, protože si nás Bůh 

získal jako svůj majetek, abychom sloužili ke 
chvále jeho božské velebnosti. 
  Evangelium: Mk 6,7-13  
 

 Obdivujeme pokoru a poslušnost apoštolů. Oni, 
byť nevzdělaní poslechnou Pána Ježíše a přijímají 
jeho poslání. 
 

 Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po 
dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil 
jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani 
mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, 
ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když 
přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se 
odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na 
některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, 
při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých 
nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy na 
cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho 
zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných 
a uzdravovali je.  
 

SLOVO NA NEDĚLI  M

14. – 15. neděle v mezidobí  4. a 11.7.2021 
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OHLÁŠKY 
 

 UPOZORNĚNÍ: V pondělí 5.7.2021 na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje budou mše sv. 
v Sebranicích v 7,30 a v 9,00 hodin a ve Stříteži v 9,00 hodin. 

 

 V sobotu 24.7.2021 budeme slavit 100 let posvěcení kaple sv. Anny v Lubné. Na tuto 
oslavu je pozván O. biskup Josef Kajnek a samozřejmě jste zváni i vy farníci i obyvatelé 
obcí naší farnosti. Bližší informace budou včas ve vývěsce a na webových stránkách farnosti 
www.farnostsebranice.cz. Udělejte si, prosím, čas, ‚stovka‘ se neslaví příliš často. 

 

 V neděli 8.8.2021 bude v naší farnosti Farní den, při kterém si připomeneme 30 let 
přítomnosti salesiánů v Sebranicích. Pozvání přijal provinciál salesiánů P. Martin Hobza 
a rozeslali jsme pozvánky i salesiánům, kteří zde působili v pastoraci i těm, kdo prošli 
aspirantátem nebo zde byli na asistenci. Je to vhodná příležitost, jak se setkat se známými 
a popovídat si. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

HOD. 
NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 
4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 

7,00 x x  SEB SEB SEB SEB SEB x 

7,30 SEB SEB x x x x x SE 

9,00 SEB SEB, STŘ  x x x x x SE 

10,30 STŘ x x x x x x ŠD 

18,00 x x x x x 1) 17,00 LUB x 

18,30 x x ŠD, STŘ LEZ LUB SEB x x 
 

1) Adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin je modlitba sv. růžence. 
 

 

 ÚVOD DO LITURGIE  A NEDĚLNÍ  B IBLICKÁ ČTENÍ  
 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Církev nás každou neděli zve, abychom znovu a znovu naslouchali slovu Božímu.  Je to zřejmě 
proto, abychom upevňovali svou víru a bojovali proti malověrnosti. 

1. čtení: Ez 2.2-5  
 

 „Synu člověka, posílám tě k odpadlým 
pohanům.“ Tento příkaz Ezechielovi patří 
nejen novokněžím, ale i každému z nás. I nás 
Bůh posílá k ‚odpadlým pohanům‘. 

 

 Vešla do mě síla a postavila mě na nohy. 
Slyšel jsem, jak Bůh mluví ke mně a praví: 
„Synu člověka! Já tě posílám k synům Izraele, 
k odpadlému národu, který ode mě odstoupil; 
oni i jejich otcové byli mi nevěrní až do 
dneška. Jsou to lidé drzé tváře a zatvrzelého 
srdce, k nimž tě posílám. Řekneš jim: Tak 
praví Pán, Hospodin! A oni – ať už 
poslechnou, nebo ne, – je to vskutku vzpurné 
plemeno – musí poznat, že byl mezi nimi 
prorok!“ 
 

2. čtení: 2 Kor 12,7-10  
 

Svatý Pavel se nám v dnešním čtení ukazuje 
ze své lidské stránky. Má podobné potíže jako 
kdokoli z nás. Ptejme se však: Umíme nést své 
nemoci a slabosti jako on? 

 
 Bratři! Abych se pro vznešenost zjevení 
nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to 
satanův, aby mě bil do tváře. To proto, aby se 
mě nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem 
třikrát prosil Pána, aby mě toho zbavil.  

 Ale on mi řekl: „Stačí ti moje milost, 
protože síla se tím zřejměji projeví ve 
slabosti.“ Velmi rád se tedy budu chlubit spíše 
svými slabostmi, aby na mně spočinula 
Kristova moc. Proto s radostí přijímám 
slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a 
úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když 
jsem slabý, právě tehdy jsem silný. 
 

  Evangelium: Mk 6,1-6  
 

 Vyprávění dnešního evangelia je obrazem 
úzkoprsých a závistivých Ježíšových krajanů v 
Nazaretě. Nebo je to obraz i naší generace? 
 

 Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho 
doprovázeli. Příští sobotu začal učit v 
synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali 
celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká 
moudrost mu byla dána! A takové zázraky se 
dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn 
Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův a 
Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi 
námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim 
řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako 
ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své 
rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; 
jenom na několik málo nemocných vložil ruce 
a uzdravil je. A divil se jejich nevěře. 
Obcházel pak okolní vesnice a učil. 

 SLOVO NA DEN  
 

 V dnešním evangeliu čteme, jak si Kristus si stěžuje, že ‚nikde prorok neznamená tak málo jako 
ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině‘. Očekávalo by se, že když přijde do svého domova, 
bude zde srdečně a s radostí vítán od svých nejbližších, mezi nimiž vyrůstal. Jeho rodáci byli sice 
všichni užaslí, když ho v synagoze slyšeli učit a také žasli nad jeho zázraky, ale místo radosti a 
hrdosti nad svým spolurodákem se nad ním pohoršovali, protože znali dobře jeho chudou rodinu, 
která neměla žádné významné společenské postavení: ‚copak to není ten tesař, syn Mariin …?‘   
 

 Zdálo se jim nepatřičné, aby tento Ježíš ze sebe dělal proroka a divotvůrce. Pro jejich pohrdání a 
nevěru tam Kristus uzdravil jen několik málo nemocných. Podobná situace se naskýtá v mnoha 
směrech i v našem dnešním západním světě s mnohaletou křesťanskou tradicí a kulturou. Zapomíná 
se, že tyto naše země vděčí za svou vyspělou kulturu a vysokou životní úroveň přijatému a po staletí 
rozvíjenému křesťanství. Stačí srovnání se zeměmi s jinou kulturou.  

 Bohužel vidíme, že tradičně křesťanské země západu dnes Kristem a jeho učením v mnoha 
směrech pohrdají a vytvářejí si podle svých nápadů nové bůžky s novými zákony, které by lépe 
vyhovovaly jejich sobectví a kterými by nahradily podle nich ‚zastaralé křesťanství‘. To je ale cesta 
zpět k pohanské úpadkové kultuře.  
 

 Proto je o to naléhavější výzva pro nás křesťany být ve společnosti, v níž žijeme, kvasem a 
světlem, jak nás k tomu Kristus vybízí. Sledovat současnou situaci a brát vážně různé aktuální výzvy 
papeže a církve a s Boží pomocí ukazovat správný směr, který jediný vede k plnohodnotnému životu 
a růstu, k pravému štěstí už zde na zemi, ale hlavně potom na věčnosti v nebi. 
 

P. Josef Kopecký 
 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Bůh se nedívá na velikost činů, dokonce ani na jejich obtížnost, nýbrž na lásku, která k nim vede.  

1. čtení: Am 7,12-15 
 

 Prorok Amos byl umlčen kněžími, kterých se dotkla 
prorokova kritika. Umím přijmout nepříjemné slovo 
od druhého člověka? 

 

 Amasjáh, kněz v Betelu, řekl Amosovi: „Vidoucí, 
seber se a uteč do judské země, tam se živ a tam 
prorokuj! V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde 
je králova svatyně a říšský chrám.“ Amos odpověděl 
Amasjáhovi: „Nejsem prorok ani prorocký učedník, 
jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal 
od stáda a řekl mi: ‘Jdi a prorokuj mému 
izraelskému lidu!’“ 
 

2. čtení: Ef 1.3-14 
 

 

Svatý Pavel duchovně vyrostl skrze svoji modlitbu. 
Pochopil, že díky Kristu se stáváme Božími dětmi. 

 

 Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše 
Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými 
duchovními dary, protože jsme spojeni s 
Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před 
stvořením světa, abychom byli před ním svatí a 
neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného 
rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za 
jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se 


