
PŘEDSTAVENÍ PRVOKOMUNIKANTŮ  

V letošním roce není možné, aby prvokomunikanti byli představeni celé farnosti, jako bývalo 

dříve zvykem. Děti budou uvedeny do bližší přípravy na 1. svaté přijímání v neděli 28.2.2021 

při mši svaté v 10,00 hodin. Spolu s nimi budou přítomni pouze jejich rodiče a nejbližší rodina. 

Proto jsme se rozhodli představit vám děti poněkud netradičním způsobem. Devět 

prvokomunikantů k vám kratince promluví samo. A tady je máme: 

 

 

 

 Jmenuji se Roman Flídr. 
Je mi 8 let.  
Bydlím v Lubné s rodiči, sestrou Anetkou a kocourem Ferdou.  
Rád sportuji (hraji fotbal) a rád stavím lego. 
K 1. sv. přijímání chci jít, protože s rodinou chodíme do kostela 
a jsme věřící. 

Jmenuji se Radim Renza. 
Je mi 9 let. 

Bydlím v Lubné. 
Mám dva starší bratry. 

Mezi mé záliby patří fotbal a počítač. 
K 1. sv. přijímání chci jít, protože rodiče slíbili Pánu Bohu  

při mém křtu, že ze mě vychovají dobrého křesťana. 

Jmenuji se Marek Mokrejš. 
Je mi 9 let. 
Bydlím v Sebranicích s mamkou, taťkou, ségrou a bráchou. 
Rád hraju fotbal, jezdím na motorce a rád chodím k babičce.  
K 1. sv. přijímání chci jít, protože chci přijímat Boží dar. 

 

Jmenuji se Vojta Kárský. 
Je mi 9 let. 

Bydlím v Sebranicích s rodiči, bráchou Tomem  
a sestřičkou Haničkou. 

Rád pouštím letadla a jezdím na kole. 
K 1. sv. přijímání chci jít, protože se chci setkávat s Bohem. 

Jmenuji se Tomáš Kysilka. 
Mám 8 roků. 
S mamkou, taťkou, bráchou Lukášem, sestrami Kristýnou, Adélkou a 

Markétkou bydlím v Sebranicích. 
Baví mě fotbal, stavění lega, čtení si o přírodě a vyrábění. 
K 1. sv. přijímání chci jít, protože víc poznám Ježíše. 

 

 

První svaté přijímání, dá-li Bůh, bude v neděli 26.9.2021. Doprovázejme, prosím, tyto děti i 

jejich rodiče svojí modlitbou a osobním příkladem víry. 

Jmenuji se Terezka Krejsová. 
Je mi 9 let. 
Bydlím v Širokém Dole se svými sourozenci a rodiči. 
Ráda maluju, zpívám a nejraději tancuju. 
K 1. sv. přijímání jdu, protože se chci seznámit s Ježíšem. 

 

Jmenuji se Terezie Sommerová.  
Je mi 7 let.  

Bydlím v Sebranicích s rodiči a sestrou Veronikou.  
Ráda si hraju s legem, jezdím na běžkách a na kole.  

K svatému přijímání chci jít, protože ráda chodím na náboženství  
a chci více poznat Pána Ježíše. 

Jmenuji se Martina Pohorská. 
Je mi 10 let.  

Bydlím v Sebranicích s rodiči  
a ve společném domě s dědečkem a babičkou.  

Ráda tancuju, běhám a užívám si her na zahradě.  
K 1. sv. přijímání jdu, protože se chci přiblížit Bohu.  

Jmenuji se Lucie Flídrová. 
Je mi 9 let. 
Bydlím v Lubné s mamkou, taťkou, bráchou  
a dvěma kočičkami. 
Ráda hraji fotbal. 
K 1. sv. svatému přijímání chci jít, protože jsem věřící. 


