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Vážení snoubenci! 

Velice rád plním svou povinnost a srdečně vítám vás i vaše 

hosty na tomto, pro svatební obřad trochu neobvyklém, 

přesto důstojném a romantickém místě. Na místě, které 

bezprostředně sousedí s vaším novým, a věřím, že trvalým 

bydlištěm. 

Vybrali jste si toto místo, abyste zde podle svobodného 

rozhodnutí potvrdili svůj vzájemný vztah a své odhodlání jít 

dále životem společně. 

Vašemu rozhodnutí předcházelo vzájemné poznání, zjištění, 

že sympatie a city, které mezi vámi vznikly, přerostly v něco 

silnějšího a mohou být základem oboustranného vztahu 

naplněného harmonií, porozuměním a láskou. 

Snad to bude znít pateticky, ale právě láska je ušlechtilý cit, o 

který je třeba pečovat a který je třeba chránit. Vzájemná láska 

vám umožní prožívat společně radost a štěstí, ale také 

překonávat životní těžkosti a problémy. Přeji vám, ať se tento 

hluboký lidský cit doplněný vzájemnou důvěrou, pochopením 

a tolerancí, pocitem odpovědnosti za sebe, svého partnera i 

celou rodinu stane pevným základem vašeho manželství.  
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V dnešní, pro vás významný den, jsou s vámi vaši rodiče, 

příbuzní a přátelé. Všichni tito lidé prožívají tento neobyčejný 

den s vámi. Buďte svébytnými, někdy třeba i tvrdohlavými 

manželi, stůjte si za svým, ale nikdy nenechte lásce a 

přátelství vašich nejbližších odejít. Právě oni jsou vám ochotni 

pomoci, když to budete potřebovat a i vy buďte připraveni 

takovou pomoc opětovat. Odměnou vám bude spolehlivé 

zázemí, tvořené rodinou a přáteli, na které se můžete 

spolehnout. 

K manželskému životu by měl určitě patřit také humor, který 

by vás neměl nikdy opustit. Dovolte mi proto, abych trochu 

odlehčil přítomnou situaci a citoval některé z Márfyho 

manželských zákonů, které např. uvádí v: 

 

§1 Pavel je od chvíle uzavření manželství nejšťastnější muž  
     na světě.  
 
§2 Pavel se pokusí hrát svou roli po celý život tak, jako by to   
     měla být jeho Oscarová příležitost 
 
§3 Pavel má svůj názor, Petra má PRAVDU.  
 
§4 Pokud Petra nemá pravdu, platí §3  
 
§5 Domácí práce jsou od nynějška Pavlovi přísně zakázány 
 
§6 Petra si musí uvědomit, že když chce mít klid v rodině   
     nemůže chtít všechno hned 
 
§7 Pavel peníze vydělává, Petra je utrácí 
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§8 Pavel namísto umoulousaného látkového kapesníku  
     konečně začne používat jednorázové papírové kapesníčky 
 
§9 Pavel už se nebude sprchovat půl hodiny a více, protože  
     Petře stejně nejvíc voní zpocený po fotbalovém zápase 
 
§10 Debaty se mají vést hlasitě a zřetelně. Sousedé chtějí  
        dobře slyšet. 

 

Tolik úryvek z Márfyho manželských zákonů. 

Za pár okamžiků oficiálně uzavřete vaše manželství. Přeji vám 

ze srdce, aby bylo spokojené, naplnilo vaše mnohá přání, 

představy a touhy, aby ve vašem společném životě převládly 

chvíle radosti, štěstí a spokojenosti. 

A nyní táži se Vás pane Pavle Roškote: 

Zda vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou, 

slečnou Petrou Talaváňovou dobrovolně 

ANO 

Děkuji 

A stejně se táži Vás, slečno Petro Talaváňová: 

zda vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem, 

panem Pavlem Roškotem dobrovolně.. 

ANO 

Děkuji 
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Vážení snoubenci, protože jste tímto svým souhlasným 

prohlášením splnili veškeré náležitosti, které předepisuje 

právní řád České republiky pro uzavření manželství, jsem 

zmocněn prohlásit Váš sňatek za právoplatně uzavřený. 

 

 

Na důkaz Vašeho slibu Vás žádám, 

Abyste si vyměnili snubní prsteny, 

Sňatek zpečetili polibkem 

A svými podpisy potvrdili oddací protokol. 

 

 

 

 

 

 

 

 


