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Postně velikonoční úvodník
Milí farníci, nedávno jsme se s dětmi v náboženství bavili o učení a zázracích
Ježíše Krista. Ptal jsem se jich, co by se změnilo na naší situaci a vůbec na
situaci lidstva, kdyby Ježíš neudělal žádný zázrak, kdyby se nedochoval
žádný jeho výrok, kdyby se nám nedochovala žádná evangelia. Shodli jsme
se na tom, že na naši spásu by to nemělo žádný vliv. Stačilo by to, co Ježíš
vykonal. Těmi hlavními událostmi nezbytnými pro spásu všech lidí jsou
především smrt na kříži a zmrtvýchvstání. (Jasně, důležité jsou i vtělení,
narození, nanebevstoupení či seslání Ducha svatého.)
Právě na události smrti a vzkříšení našeho Vykupitele se teď 40 dní
připravujeme, abychom je potom dalších 40, respektive 50 dní oslavovali.
Tyto svátky jsou středem křesťanského života vůbec. To nejpodstatnější pro
naši spásu se událo ve třech dnech. Na Velký pátek, Bílou sobotu a
Velikonoční neděli.
Co však je pro naše následování Krista rovněž velmi důležité, jsou i události
Zeleného čtvrtku, především ustanovení eucharistie. A zase, i kdyby
neexistoval žádný spis a tato událost by se zachovala pouze v ústní
křesťanské tradici, ani to by na tomto úžasném odkazu a Božím daru nic
neměnilo. Ježíš nám zanechává sám sebe v Nejsvětější svátosti. Zázrak,
který se každou mši svatou neustále opakuje. Bůh nám nemohl zanechat nic
většího než tělo svého Syna. I tuto událost lze zařadit do oněch třech dnů,
které „otřásly“ světem ba celým vesmírem.
Kristus před svým nanebevstoupením slíbil, že bude stále s námi. Když Bůh
něco slíbí, vždycky to dodrží. Je s námi v modlitbách, ve společenství, ale tím
nejúžasnějším způsobem právě při mši svaté, v eucharistii.
Nikdy plně nepochopíme a neuvědomíme si, co nám vlastně Ježíš odkázal.
Svoje skutečné Tělo a Krev. Tělo vtěleného Boha, Tvůrce vesmíru, Spasitele
světa se nám dává za pokrm. Může existovat něco většího?
Požehnaný zbytek doby postní i celou dobu velikonoční vám přeje
kaplan Michal Seknička
K svátkům Umučení a Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista vám všem i
vašim blízkým přejeme zdraví pro tělo, víru, naději a lásku pro duši a pokoj
Kristův doma, v okolí i ve světě a po smrti nám všem Boží království.
Mons Jan Peňáz a Mgr Michal Seknička
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7 let, 7 měsíců a 7 dní
Tolik to bude přesně na Hod Boží od chvíle, kdy mám v občanském průkazu
trvalé bydliště Křtiny. Je to důvod k sedmero děkování Bohu a Panně Marii
ale také k ohlédnutí. Bylo to přes 2000 mší svatých a kázání, stovky zpovědí
a hodin ve škole, pár milionů za další opravy kostela, fary i nejbližšího okolí,
ale také přednášky v kapli, otevřené pro všechny a následné besedy
s řečníkem na faře vždy na první pátek. V jejich přehledu najdete tolik
zajímavých lidí, zblízka i z dáli, známých osobností i prostých občanů, snad
jen sportovci tam chybí, ale každý pěší poutník mezi ně jistě patří. S pomocí
Boží budeme pokračovat, zvu srdečně všechny občany i na další přednášky.
Jan Peňáz
2009
Na 1. pátek v říjnu: prohlídka fary od sklepa po půdu - dobrodružství pro děti
6.11. Ing. Pavel Jajtner býv. velvyslanec ČR ve Vatikáně: O práci v diplomacii
4. 12. kněz polárník profesor Marek Vácha: O bioetice
2010
5. 2. manželé Šlachtovi z Brna: OD SRDCE K SRDCI
5. 3. Libor a Lenka Kabátovi: Muž a žena nejsou soupeři,
2. 4. Velký pátek
7. 5. Ing. Pavel Novotný: O ekologii
4. 6. Ing. Petr Jelínek Ph.D.: O květeně v našich rezervacích
1.10. o. Jiří Pleskač: O léčivých bylinách
5.11. Ing. Pavel Jajtner bývalý velvyslanec ČR ve Vatikáně: "Rozpad
křesťanských hodnot a jeho odraz v působení Svatého stolce"
3.12. Ing. Pavel Novotný: 800 km pěšky do Compostelly.
2011
leden pozván poutník P. František Lízna, jezuita a nositel státních
vyznamenání
únor Michal Příhoda ze sdružení pro pomoc dětem v Ugandě
březen redaktor PhDr Josef Pala: O cestě do severní Koreje, kde viděl na
vlastní oči diktaturu.
duben PhDr Radomír Malý: O inkvizici – věcně a s nadhledem – aneb pravda
z pramenů
květen Marek Orko Vácha, kněz, polárník, biolog, přednášející bioetiku
budoucím lékařům: Bible a věda o stvoření
červen Mons Martin Holík, zakladatel a ředitel Radia Proglas
říjen Josef Vlček, ředitel matice, vězeň komunismu o svém životě
listopad Růžena Fialová, která vede modlitby matek v celé republice.
prosinec historik Libor Gottfried: Karel IV, ostatky a poutě
2012
leden přednáška o modlitbách otců,
únor MVDr František Reichel, bývalý ministr: Poutě v totalitě
březen režisér Jiří Strach, náhle onemocněl, v dubnu byl právě Velký pátek
květen Ing. Pavel Novotný: O atomových elektrárnách
červen režisér Jiří Strach, který u nás natáčel film Santiniho jazyk
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říjen PhDr Radomír Malý: O pražských mučednících a o napětí mezi katolíky
a protestanty,
listopad Dana Tichá: O misiích v severních Čechách z vlastní zkušenosti
prosinec RNDr Josef Gerbrich z Brna: O latinských zpěvech a chorálu
2013
leden dirigent sboru Rastislav Blansko Jaroslav Martinásek: O 150. výročí
sboru
únor P. Jiří Pleskač: O staroslovanském zpěvu
březen Petr Krchňavý vystudovaný sinolog: O Číně podrobně
duben - příprava na pohřeb o. Tomáše
květen salezián P. Leoš Ryška, zakladatel a ředitel TV Noe
červen kazatel Bc Jan Titěra, ředitel Brněnské tiskové misie
listopad Pavel Ondráček, vedoucí moravské komendy: O řádu sv. Lazara
prosinec Petr Hirsch: O 16 tisíc kilometrů dlouhé pouti z domova na konec
světa a pak přes Řím do Jeruzaléma
2014
3.1. sestra Svobodová z Ostrova: O národní pouti do Svaté Země
7.2. Dr Petr Badošek: O pěší pouti do Jeruzaléma
7.3. PhDr Radomír Malý: Ožehavá témata z církevních dějin
4.4. PhDr Josef Pala: Bělorusko na vlastní oči.
2.5 Ing. Výleta z Kyjova: O pletení obvazů pro malomocné v Indii
6.6. Anežka Brtníková přednáší o své roční práci v misiích v Africe
7.11. Kubíčkovi z Řícmanic: O staré poutní cestě z Brna do Křtin a film
o památkách na ní
(v září a říjnu bylo "jen" posezení a v prosinci dostal přednost svatý Mikuláš)
2015
2.1. PhDr Radomír Malý: O pronásledování církve za nacismu
6.2. PhDr Radomír Malý: O Janu Husovi
6.3. Ing. Rostislav Hrubý: O pouti do Polska a Litvy
3.4. Velký pátek
1.5 první májová pobožnost
5.6. PhDr Radomír Malý: O nebezpečích genderové teorie
4.9. osobní představení nového kaplana a debata sním
2.10. P. Antonín Brychta z Bílovic: O misiích ve farnostech pod Kavkazem
6.11. PhDr Radomír Malý: O dějinách islámu
5.12. přednáška redaktorů z Radia Proglas, kteří se svými manželkami
pomáhali na srbsko chorvatské hranici uprchlíkům v nouzi.
2016
leden Nový rok
únor P. Marcel Javora profesor hudby na bohoslovecké fakultě v Olomouci:
O správném předčítání Božího slova
březen Salman Hasan z Iráku: Islám a křesťanství, pohled muslima a
křesťana
Na duben plánujeme svědectví naší farnice z pěší pouti, pak opět pozveme
odborníky na dějiny. Znát své pravdivé kořeny je tak důležité!
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POUTĚ VE KŘTINÁCH V ROCE SPÁSY 2016
dá-li Pán Bůh a budeme živí a zdraví - viz 15. verš 4. kapitoly listu sv.
apoštola Jakuba, patrona poutníků
17. dubna - křtinské posvícení (245. výročí svěcení kostela - 21.4.1771),
slouží a káže o. František Dostál, rodák z Tištína, nyní farář v Hustopečích
nad Bečvou a věrný křtinský poutník od své maličkosti, tím zahájí 807.
ročník našich poutí, zpívají choralisté od Sv. Michala v Brně
24. dubna - XV. hasičská pouť, slouží a káže premonstrát Rostislav Novotný,
pověřený duchovní správou hasičských sborů v v krajích Jihomoravském a
Vysočina
7. 5. dopoledne pěší poutníci z Břestu a Hulína, odpoledne pěší poutníci
z Husovic, večer pěší poutníci ze Šlapanic a Benešova
8. května - 1. jarní pouť, slouží a káže kanovník Karel Orlita, vrchní diecézní
soudce
8. května odpoledne pěší pouť brněnské mládeže se svým knězem
14. května - pěší poutníci z Boskovic, Prostějova a Blanska, odpoledne slouží
a káže profesor Ladislav Tichý, večer náš generální vikář Mons Jiří Mikulášek
15. května - Hlavní pouť, slouží a káže opat Marian Kosík z Nové Říše,
22. května - ráno 1. svaté přijímání - o. Michal Seknička, v 10.30 Orelská a
pozořická, slouží a káže P. Pavel Lacina z Pozořic
29. května - Boží Tělo u nás - farář, 1. svaté přijímání v Babicích - kaplan
5. června - dopoledne vyškovská pouť, odpoledne světová premiéra skladby
Stabat Mater od Davida Lukáše z Litomyšle s jejich sborem a orchestrem
10. června - Noc kostelů se zpěvy novoříšských premostrátů
19. června - IV. pouť za oběti totalit, za smíření a obrácení podle evangelia a
za šťastnou budoucnost našeho národa i světadílu a pěší pouť ze Sloupu s
přinesením praporu - slouží a káže opat Filip Lobkowicz z Teplé, zpívají
choralisté od Sv. Michala v Brně
27. - 28. června - Hanácká pouť, v sobotu Němčice a okolí a Vysočany se
svým knězem, v neděli Ivanovice, slouží a káží kněží, kteří doprovázejí
poutníky
3. července - Malá hanácká pouť Tištín a Nezamyslice
11. a 12. července - zastávka pěších poutníků z Hodonína k Božímu
milosrdenství do Slavkovic
17. a 18. července - začátek pěší pouti evropské mládeže ze Křtin na Svatý
Hostýn (a pak autobusem do Krakova na setkání s papežem)
24. července - Svatoanenská pouť, slouží a káže mikulovský probošt Pavel
Pacner
pondělí 25. července - VI. pěší pouť ze Křtin do Křtin přes kostely Mor. krasu
14. srpna - v 10 h. pouť v Bukovince s Mons Opletalem, který zde má rodové
kořeny, ve Křtinách celodenní adorační pobožnost, máme čestnou stráž za
celou diecézi
24. – 25. srpna - zastávka pěších poutníků z Vysočiny na Velehrad
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28. srpna - VII. korunovační pouť a zároveň poděkování za prázdniny a
žehnání žákům, učňům i studentům a jejich učitelům, mistrům a profesorům,
slouží a káže Michal Šimek, opat premonstrátského kláštera v Želivi
11. září - naše domácí křtinská pouť – po svátku Jména Panny Marie, slouží
a káže o. Michal Seknička, odpoledne společná Radostná cesta
18. září vrácení praporu do Sloupu při jejich podzimní pouti
25. září - Poděkování za úrodu a mše sv. za všechny živé a zemřelé křtinské
občany bez rozdílu - slouží a káže kanovník Václav Slouk z Brna, zpívají
choralisté od Sv. Michala v Brně
16. října - Dušičková pouť, slouží a káže strahovský opat Michael Pojezdný
6. listopadu - XVIII. svatohubertská pouť, slouží a káže o. Jan
4. prosince ve 14:14 přijde do kostela hezký a hodný Svatý Mikuláš (náš lék
proti ďábelskému zneužívání tohoto svátku křesťanské dobroty)
18. prosince - Betlémské světlo
25. prosince až 1. ledna 2017 každý den v poledne a při západu slunce
Vánoční zvonohra
Mariánské první soboty v měsíci L. P. 2016
Již 26. rokem budeme slavit pobožnosti prvních mariánských sobot v měsíci.
Tradiční program: 15:30 hod. modlitba růžence, mše svatá (16:00 hod.) a
smírná adorace s prosbami za mír. Vždy příležitost k přijetí svátosti smíření.
2.4. poutníci z Komína s o. Marcelem Javorou
7. 5. poutníci z Husovic s otci františkány
4. 6. poutníci z okolí, o. František Dostál
2. 7. poutníci z blanenské a adamovské farnosti, jejich kněží a jáhni
6. 8. farníci ze Švábenic, Moravských Prus a Hoštic na Hané s P. Jonczykem
3. 9. poutníci z Čejkovic s P. Miloslavem Čamkem
1. 10. poutníci z okolí se svými kněžími
5. 11. poutníci z Brna - Lesné s P.Pavlem Hovězem
3. 12. poutníci z okolí, o. Pavel Kopecký z Čebína
Fatimské pobožnosti L. P. 2016
V Březině v nich budeme pokračovat již po DVACÁTÉ PRVÉ.
Program tradiční: 17:30 hod. modlitba růžence, 18:00 mše svatá. Příležitost
k přijetí svátosti smíření.
13. května (pátek) Lipovec s chrámovým sborem a svým novým farářem P.
Pavlem Kuchyňou
13. června (pondělí) bývalý kaplan pan profesor o. Pavel Kopeček
13. července (středa) bývalý kaplan o. Pavel Buchta s farníky z Otnic a
Bošovic
13. srpna (sobota) o. Kamil Sovadina, OPraem. s farníky z Křenovic u Sl.
13. září (úterý) bývalý kaplan o. Václav Novák s farníky z Kněžic, Opatova a
Heraltic na Třebíčsku
13. října (čtvrtek) o. František Dostál zakončí 21. ročník fatimských poutí
k Panně Marii Matce Církve
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„Ty jsi naše milá Matka, Tys naše naděje všecka!“ Všechny vás srdečně
zveme na tyto pobožnosti. Čím více bude sepjatých rukou, tím více i darů a
milostí Božích.
Postní doba skončila, ale ...
i v době velikonoční až do Nanebevstoupení Páně budeme po Tajemství víry
říkat nebo zpívat: ZACHRAŇ NÁS SVÝM KŘÍŽEM, VYSVOBOĎ NÁS SVÝM
VZKŘÍŠENÍM... Podle Římského misálu mají tuto odpověď začít lidé sami.
Nečekejme tedy až na kněze, ale začněme hned to správné zvolání.
V roce Božího milosrdenství se budeme na závěr mše svaté modlit i
k Matce milosrdenství Zdrávas Královno .... se závěrem, který tak zdůraznil
můj předchůdce: A Ježíše ... nám po tomto putování ukaž, vždyť každý z nás
je poutníkem k věčnosti, všichni jsme zde na světě jak na výletě (a Bohu díky
za to, i za krásu a délku tohoto výletu) a správná mariánská úcta má vždycky
vést k Ježíši synu Mariinu. Pak přidáme i dodnes potřebnou modlitbu k sv.
archandělu Michaelovi, tzv. malý exorcismus. Můžeme oživit i starou ale
pořád platnou poutnickou modlitbu Panno blahoslavená, Matko milosti,
nedej v hříších umříti bez lítosti. Poslední ať jsou slova má: Ježíš, Josef,
Maria! (Nápis nad naší milostnou sochou - MATER GRATIAE znamená česky
Matko milosti)
Práva a povinnosti
Každý věřící má právo si sednout v kostele kam chce, třeba do nejzadnějšího
kouta, třeba úplně na opačnou stranu než ostatní. Každý kněz má povinnost
říci: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi. Pak může vyzvat k pozdravení
pokoje a lidé mají podat ruce jen svým nejbližším sousedům. Tu výzvu však
říci nemusí, má právo ji vynechat. Využívám tohoto práva, když vidím, že lidé
sedí daleko od sebe. Nechci, aby se cítili nuceni běžet na druhou stranu
kostela podávat ruku. Opravdu není vůbec hezké pobíhat po kostele v tu
nejposvátnější chvíli, kdy je na oltáři Pán Ježíš v Nejsvětější svátosti. Děkuji
za pochopení, jistě nám všem jde o důstojnost bohoslužeb a klidnou přípravu
na svaté přijímání. Děkuji předem i za to, že se nebudete odvolávat, jak jste
v televizi viděli, že nějací hodnostáři letí za jinými hodnostáři dokonce po
schodech na druhou stranu katedrály. A Pána Ježíše nechají na oltáři o
samotě jako v Getsemanské zahradě a ani nepokleknou, když se pak vrátí.
Nemusíme přece ve Křtinách dělat všechno přesně tak jako v Praze.
V pokynech ke mši svaté vydaných v Římě a schválených naší ČBK je jasně
psáno:
článek 82.
Sluší se však, aby každý projevil pozdravení pokoje střídmě jenom sobě
nejbližším.
článek 154.
Lid odpoví: I s tebou. Potom, uzná-li to za vhodné, kněz dodá: Pozdravte se
navzájem pozdravením pokoje. Kněz může dát pozdravení pokoje
přisluhujícím, vždycky však zůstává v presbytáři, aby nerušil slavení mše.
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Dvakrát Krakov
1. Národní pouť v Roce milosrdenství
Čeští a moravští biskupové vyhlásili ve Svatém roce milosrdenství Národní
pouť do Krakova-Lagiewnik. Bude v sobotu 28. května 2016 a její
organizace se ujalo Radio Proglas, za spolupráce ČBK. Společně s Národní
poutí proběhne také tradiční Pouť křesťanských médií.
„Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím,
aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota
a něha!“ píše papež František v bule, kterou Svatý rok vyhlásil.
Tuto mimořádnou událost můžete díky bohatým možnostem účasti prožít i vy.
Celé setkání začíná v Krakově od 9.00, mše svatá v bazilice Božího
milosrdenství začíná v 10.30. Odpolední program od 13.30 se skládá
z koncertu, přednášky či adorace. V 15.00 se účastníci společně pomodlí
Korunku k Božímu milosrdenství, následuje návštěva Centra svatého Jana
Pavla II.
Podrobnosti naleznete zde: pout2016.proglas.cz. Nabídky cestovních
kanceláří hledejte tady: http://www.proglas.cz/detail-clanku/poutnici-jakcestovat.html.
Samozřejmě lze cestovat i samostatně či autobusy organizovanými např.
farnostmi.
Poutníci nad 15 let dostanou od CK, se kterou cestují, poutnický balíček v
hodnotě 200 Kč (v ceně zájezdu) obsahující brožuru k liturgii, program pouti a
další drobnosti. Zaplacením balíčku účastníci přispějí na úhradu nákladů
potřebných k realizaci pouti. Tento set lze zakoupit i přímo na místě
v Krakově, a podpořit tak tuto akci.
2. Dopis k Světovému dni mládeže 2016
Milí bratři kněží a mladí, v roce 2016 se od 25. do 31. 7. uskuteční Světový
den mládeže v Krakově v Polsku.
U vzniku těchto setkání mladých lidí s papežem stál právě polský rodák,
krakovský arcibiskup a nezapomenutelný papež Jan Pavel II.
Blízkost světce Jana Pavla II. i místa konání nám nabízí příležitost, aby se
tohoto setkání zúčastnilo velké množství mladých lidí z naší země. Aby se
zdařila příprava i průběh SDM, posíláme vám souhrn informací. Za přípravu,
průběh a organizaci je zodpovědná Sekce pro mládež ČBK. Předprogram
v polských diecézích od 20. 7. 2016 budou zajišťovat Diecézní centra pro
mládež z jednotlivých českých diecézí.
Cena bude stanovena co možná nejnižší na pokrytí nákladů na pobyt,
dopravu a režie. V rámci ČR bude poskytována podpora početnějším
rodinám. Pokud z jedné rodiny pojede více dětí, platí pro ně tyto podmínky
pro placení: 2 děti plná cena, 3. dítě 50%, další děti 25% z celkové ceny.
Doprava na předprogram i na vlastní setkání do Krakova bude organizována
společně a bude uskutečňován princip solidarity: cena dopravy bude pro
účastníky z celé ČR stejná.
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Pokud nějaká skupina zvolí vlastní dopravu, budou její členové požádáni o
příspěvek na režijní náklady – zajištění zázemí pro české poutníky, zdravotní
služby, české katecheze apod.
Pokud se rozhodne nějaká skupina pro pobyt na předprogramu v jiném místě,
než bude pobývat jejich diecéze (např. v rodišti polského kněze), je třeba, aby
vše zavčas domluvili se svým diecézním centrem pro mládež.
Na sobotní vigilii a závěrečnou nedělní bohoslužbu jsou zváni i ostatní věřící
z naší země. Bude vhodné se také přihlásit a zaplatit účastnický poplatek.
Milí, už dnes vám děkujeme za spolupráci a modlitby, aby SDM přineslo
mnoho plodů pro českou i moravskou církev.
P. Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež ČBK
S mladými z našeho děkanství pojede náš pan kaplan, u něj se hlaste.
Můj dodatek:
Je pěkné nabídnout mladým zájemcům o Krakov, aby si něco vydělali a
případně je i trochu dotovat. Investujme do lidí a do budoucnosti.
Velikonoce ve Křtinách L. P. 2016
Zelený čtvrtek 24. března - památka poslední večeře
16:30 a adorace Bukovinka 19:00
Hrkání v 18 hodin
Velký pátek 25. března - památka umučení Páně, po celý den přísný půst
pro katolíky od 18 do 60 let, půst od masa od 14 let do smrti, postit se mohou
a mají i mladší i starší
Hrkání v 6, 12 a 18 hodin
přesně v 15:00 hodin, protože je den volna: bohoslužba slova, uctívání
kříže a sv. přijímání, pak tichá adorace u Božího hrobu v 18:30 a 19:00
ve 20:00 křížová cesta po místech neštěstí a bolesti v našem okolí
Bílá sobota 26. března - Velikonoční vigilie
Hrkání v 6 a 12 hodin
18:15 (těsně po západu slunce nad Blanskem)
v ambitech žehnání ohně, velikonoční svíce, v kostele bohoslužba slova,
svěcení křestní vody, křest dospělého, bohoslužba oběti a po mši sv. krátké
procesí
Hod Boží velikonoční 27. března - při každé mši sv. žehnání pokrmů
7:30 LETNÍHO ČASU a 10:30 Bukovinka 9:00 Březina 9:00
Pondělí velikonoční 28. března
7:30 a 10:30 Bukovinka 9:00 Březina 9:00
Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.
Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše
Krista!
BOHU DÍKY. Panně Marii díky.
Vám, farníci i poutníci zblízka i z dáli, za všechny modlitby, dary a
dobrovolnou práci a služby Pán Bůh zaplať.
Pán Bůh zaplať i za pečení misijních koláčků, díky jim a vaší štědrosti jsme o
4. neděli postní na misie přispěli 4790 Kč.
Díky i za finanční dary, které posíláte na náš účet č. 1361998309/0800
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Janu Blažeji Santini Aichlovi, opatu Kryštofu Jiřímu Matuškovi a všem
zakladatelům a dobrodincům našich kostelů, P. Tomáši Prnkovi a všem
zemřelým kněžím, jejich spolupracovníkům a spolupracovnicím, farníkům,
poutníkům a starším bratrům odpočinutí věčné dej, o Pane ....
A všem čtenářům tohoto pozdravu, všem farníkům a poutníkům a všem
nemocným požehnej na přímluvu Panny Marie a všech svatých všemohoucí
Bůh + Otec i Syn i Duch Svatý.
Sestavil Mons. Jan Peňáz, pevná linka 516 439 189, mobil 736 52 92 21, email: penaz.vm@seznam.cz
P. Michal Seknička má mobil 607 767 983 email ms.langos@seznam.cz a
bydlí ve dvoře
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