Svatá Tajina sòatku
Pøedsvatební dotazník
Pøedevším si knìz musí ovìøit, zda nejsou kanonické pøekáky uzavøení
manelství – mu a ena nesmí být v blízkém pøíbuzenském pomìru èi v pokrevním
pøíbuzenství, nesmí to být kmotr a køtìnec (èi rodiè køtìnce), pìstoun a osvojenec,
nikdo z nich nesmí být v platném manelství, nesmí to být manelství ètvrté. Pokud
nejsou oba pravoslavnými køesany, øídí se knìz pokyny archijerejského synodu pro
takové pøípady (i svìdkové mají být pravoslavnými køesany). Musejí být oba plnoletí (18 let), nesmí být jeden z nich mnich (a dále viz církevní právo).
Otázky klade knìz stojící s epitrachilem a køíem v ruce, snoubenci stojí proti
nìmu – enich vpravo a nevìsta po jeho levici, tváøí k východu – k ikonostasu (pokud se to koná v domì, pak jsou obráceni k domácí ikonì). (Dnes se však vìtšinou
koná ménì slavnostní formou v rámci pøedsvatební katechese.)
Na závìr je mono za pøítomnosti svìdkù vykonat té formality potøebné, aby
byl sòatek platný i pøed státními zákony (napø. dotaz na vzájemnou znalost zdravotního stavu a pod.), vèetnì vyplnìní státem vydaných formuláøù, aby mohl být zanesen ve státních matrikách.
Knìz:

Blahosloven Bùh náš... Amen.

Otèe náš... Nebo tvé jest království... Amen.
Tropar chrámu nebo svìtci dle domácí ikony.
Knìz pouèuje o svaté Tajinì sòatku (viz námìty na pouèení v závìru). Po
dùkladném pouèení se knìz táe nejprve enich a pak nevìsty, zda mají
úmysl vstoupit ve svazek manelský, zda k tomuto rozhodnutí pøistoupili
svobodnì bez jakéhokoliv nátlaku, zda nìkdo z nich není pøinucen, nebo
tak neèiní ze strachu, zda jsou si jisti, e nebyli uvedeni v omyl. (Mùe pøipojit i další dotazy, které jsou nutné, má-li být tento sòatek být ji bez
dalších úøedních výkonù platný pøed státní správou a zapsán do státních
matrik).
Pak se knìz modlí vroucí ektenii, do které vloí i prosbu:

Ještì modleme se za milost, ivot, pokoj, zdraví, spasení a navštívení Boí sluebníka Boího (jméno) a sluebnici Boí (jméno)
nyní dotázaných a souhlasících s uvedením do stavu manelského.
Po ohlase ehná enicha i nevìstu køíem, který oni pak políbí, a koná
propuštìní.

Obøad svaté Tajiny sòatku
V pøípadì, e se obøad zasnoubení koná bezprostøednì pøed oddavkami,
pak se ji pøed zásnubami v blízkosti svatých dveøí postaví malý stolek,
pokrytý ze všech stran, a na nìj se poloí evangeliáø, køí, koruny (vìnce),
pohár (nádobka) s èerveným vínem a pøípadnì zásnubní prsteny a svìcená voda. Zde koná se obøad sòatku.
Svatební prùvod, v jeho èele jsou snoubenci, za nimi svìdkové a pak
ostatní úèastníci, se utvoøí v zadní èásti chrámu – v pøedsíni chrámové.
A dále jak je uvedeno níe na zaèátku obøadu zasnoubení.

Zasnoubení
V pøípadì, e se zasnoubení koná samostatnì, pak po zásnubách se snoubenci pøipravují na den, kdy budou Pána prosit o poehnání jejich
manelského svazku, zachovávajíce mezi sebou „svaté pøátelství“; tomu
pak pøedchází svatá zpovìï za celý pøedešlý ivot, aby s èistým svìdomím
pøijali svatou Tajinu sòatku v návaznosti na to i svaté pøijímání. Dnes se
však koná zasnoubení bezprostøednì pøed sòatkem jako jeden obøad.
Po Boské liturgii stojí knìz v oltáøi a ti, kdo se chtìjí spojit zasnoubením, stojí v pøedsíni chrámové – mu napravo, ena* vlevo**.
(*)
(**)

Dle ruské praxe ena pøi obøadu nedrí svatební kytici. V Øecku ano.
Podle ruské praxe stojí od sebe v povzdálí, èelem proti sobì; mu na pravé èásti
chrámu (podobnì jako je na ikonostase vpravo ikona Spasitele) a ena v levé èásti
(podobnì jako vlevo je ikona Bohorodice); v pøedsíni poblí vrat chrámových.
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Na pravé stranì svatého prestolu leí jejich dva prsteny: zlatý a støíbrný;
støíbrný pro mue po pravé stranì, zlatý pro enu po levé, blízko sebe
(dnes bývají oba zlaté).
Knìz v oltáøi otevírá královskou bránu a vychází do chrámu, obleèen
v epitrachil a felon (dle ruské tradice i nárukávníky), nese evangelium
a køí, jimi poehná ze soleje pøítomné a pak jde a klade je na stolek
uprostøed chrámu. Poté knìz kráèí do pøedsínì, kde pøivádí mue a enu
k sobì, spojuje jim ruce tak, e ruka enicha se pokládá svrchu na prsty
nevìsty (na znamení, e mu je hlava, ivitel a ochránce). Na spojené
ruce knìz pokládá epitrachil (na znamení, e sám Bùh je vede do zákonného manelství), a zatímco pøidruje epitrachil na jejich spojených
rukách, vede je o kousek dál do pøedsínì, kde pak u stojí po celé zásnuby
vedle sebe, èelem k oltáøi. Tam ehná rukou hlavy novì zasnubovaných tøikráte, podává jim rozaté svíce * a okuøuje na zpùsob køíe.
Knìz èelem k oltáøi koná ektenii.
Diákon volá:

Poehnej vladyko.

Knìz: Blahosloven Bùh náš, vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Vìøící:
Knìz:

Amen.

V pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící:

Hospodi, pomiluj.
Pokraèuje s prosbami velké ektenie;

Za pokoj shùry a spásu duší našich k Hospodinu modleme se.
Za mír celého svìta, za blaho svatých církví Boích a za sjednocení
všech k Hospodinu modleme se.
Za svatý chrám tento za vcházející v nìj s vírou, zboností a bázní
Boí k Hospodinu modleme se.
Za vladyku našeho ... za dùstojné knìstvo, diakonstvo v Kristu, za
veškeré duchovenstvo a lid k Hospodinu modleme se.
(*)

V Rusku ehná rukou kadého jen jednou (a pak pøi pøedávání svíce poehnává ještì
touto svící). Svatební svíci opatrují po celý ivot a do hrobu. Jednou pøi pohøbu ji
knìz bude vkládat do rukou nebotíka v rakvi. V øecké praxi oddávaní svíce nemají.
Nevìsta drí pøi obøadu svatební kytici.
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Po modlitbì za biskupa a duchovenstvo následuje:

Za sluebníka Boího (jméno) a sluebnici Boí (jméno), kteøí se
spolu zasnubují, a za spásu jejich k Hospodinu modleme se.
Knìz:

Vìøící:

Hospodi, pomiluj.

Aby dostalo se jim dítek k zachování rodu a aby jim bylo dáno
vše, oè ke spáse své prositi budou, k Hospodinu modleme se.

Knìz:

Vìøící:

Hospodi, pomiluj.

Knìz: Aby seslána

jim byla láska dokonalá a pokojná i pomoc, k Hospodinu modleme se.

Vìøící:

Hospodi, pomiluj.

Knìz: Aby zachováni byli ve svornosti, jednomyslnosti a pevné víøe,
k Hospodinu modleme se.
Vìøící:

Hospodi, pomiluj.

Knìz: Aby poehnáni byli v bezúhonném ivotì, k Hospodinu modleme se.
Vìøící:

Hospodi, pomiluj.

Knìz: Aby jim Hospodin, Bùh náš, daroval manelství poèestné a loe
èisté1 k Hospodinu modleme se.
Vìøící:

Hospodi, pomiluj.
A dále pokraèuje ektenie jako obvykle:

Abychom vysvobozeni byli od všelikého souení, hnìvu a nouze, k Hospodinu modleme se.

Knìz:

Pøispìj nám, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás,2
Boe, blahodatí (milostí) svou.
Knìz:

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslavenìjší a slavné vládkynì
naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie, se všemi svatými pamìtlivi jsouce, sami sebe i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu
poruème.
Knìz:
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Vìøící:

Tobì, Hospodine.

Nebo tobì náleí všeliká sláva, èest a klanìní, Otci i Synu
i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.

Knìz:

Vìøící:
Knìz:

Amen.

K Hospodinu modleme se.

Vìøící:

Hospodi, pomiluj.

Boe vìèný, jen jsi rozptýlené pøivedl ke
sjednocení a ustanovil jim nezrušitelný svazek lásky, jako
poehnal jsi Izáka a Rebeku a uèinil je dìdici tvého zaslíbení,
ty sám poehnej tìmto sluebníkùm tvým (jména) a veï je ke
všelikému dílu dobrému. Nebo milostivý a lidumilný Bùh jsi
ty a tobì slávu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv.
Knìz (èelem k oltáøi):

Vìøící:

Amen.

Knìz se otoèí k lidu:
Vìøící:

Pokoj všem!

I duchu tvému.

Diákon:

Skloòte hlavy své pøed Hospodinem.

Vìøící sklánìjí hlavy:

Pøed tebou, Hospodine.

Hospodine, Boe náš, jen jsi Církev jako pannu èistou
sobì ze všech národù zasnoubil, poehnej zasnoubení toto, spoj
a ochraòuj tyto sluebníky tvé v pokoji a jednomyslnosti. Tobì
toti náleí všeliká sláva, èest a klanìní, Otci i Synu i Svatému
Duchu, nyní i vdycky, i na vìky vìkùv.

Knìz:

Vìøící:

Amen.
Knìz odchází do oltáøe a pøináší ze svatého prestolu talíøek s prstýnky.
Nato knìz dává snoubencùm prsteny, nejprve mui – zlatý, a potom
enì – støíbrný; koná to takto: nejdøíve vezme prsten pro nevìstu a ehná
s ním tøikráte na zpùsob køíe hlavu enicha, øka):
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Zasnubuje se sluebník Boí (jméno) sluebnici Boí (jméno),
ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. (Tøikráte)*

Knìz:

A dává prsten nevìsty na prsteník pravé ruky enicha. Poté bere prsten
pro mue, ehná s ním tøikrát znamením køíe hlavu nevìsty, øka:

Zasnubuje se sluebnice Boí (jméno) sluebníku Boímu (jméno), ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha.
Amen. (Tøikráte)
Knìz (øíká nevìstì):

A dává prsten pro enicha na prsteník pravé ruky nevìsty. Pak knìz
vymìní zasnubovaným prsteny a to tøikrát (øíkaje pøi tom:
Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha, amen).
Knìz dále øíká modlitbu:
Lid:

**

K Hospodinu modleme se.

Hospodi, pomiluj.

Knìz (èelem k zasnoubeným): Hospodine, Boe náš, jen jsi provázel

v Mezopotámii sluebníka praotce Abrahama, poslaného, aby
pøivedl svému pánu Izáku enu – nevìstu, a jen jsi mu prostøednictvím èerpání vody zjevil, e mu má být zasnoubena Rebeka, ty sám poehnej zasnoubení sluebníkù svých – tohoto
(jméno) a této (jméno) a upevni slovo, je si dali. Utvrï je svatým
sjednocením svým, nebo tys na poèátku uèinil muské a enské pohlaví a ty jsi stanovil, aby se k mui pøipojila ena pro
pomoc jemu a na zachování rodu lidského. Ty sám tedy, Hospodine, Boe náš, jen jsi seslal pravdu dìdictví tvému a zaslíbení své na sluebníky tvé, otce naše, které sis v kadém pokolení
vyvolil, popatøi na sluebníka tvého (jméno) a sluebnici tvou
(jméno) a upevni jejich zasnoubení ve víøe, jednomyslnosti, pravdì a lásce. Nebo tys, Hospodine, zjevil, aby zasnoubení uzavíráno bylo a ve všem dodrováno. Prstenem byla dána Josefovi
(*)
(**)

ehnání prstenem (po nìm dá prsten zasnubovanému políbit) i zásnubní formule se
dnes dìje u kadého jen jednou (a hned dává knìz prsten zasnubovanému na prst
vedle malíèku).
Nìkde svìdek nebo osoba vystupující jménem rodièù
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hodnost v Egyptì, prstenem byl oslaven Daniel v zemi babylonské, prstenem byla prokázána pravda Tamary. Prsten byl znamením slitování našeho Otce nebeského nad marnotratným
synem jeho, vdy pravil: „Dejte prsten na jeho pravici a zabivše tele vykrmené, hodujme a buïme veselí.“ Sama pravice
tvá, Hospodine, bránila Mojíše v Rudém moøi; tvým pravdivým slovem byla nebesa upevnìna a zemì zaloena, a pravice
tvých sluebníkù (knìí) je poehnána vladaøským slovem
tvým a paí tvou povznesenou. Sám tedy i nyní, Vládce, poehnej toto nasazení prstenù (ukazuje rukou na jejich ruce) nebeským
poehnáním, a andìl tvùj a je provází po všechny dny ivota
jejich.
Nebo ty ehnáš a posvìcuješ všechno, a tobì slávu vzdáváme,
Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
(ehná rukou oba zasnoubené najednou.)
Lid:

Amen.

Diákon: Smiluj se nad námi, Boe, podle velikého milosrdenství svého, prosíme tebe vyslyš nás a smiluj se.
Lid:

Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Ještì modleme za sluebníky Boí (jméno) a (jméno), kteøí se spolu zasnoubili.
Ještì modleme se všechny bratry a sestry, za celé bratrstvo naše...
Nebo milostivý a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì chválu vzdáváme, Otci
i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Lid:

Amen.
Následuje propuštìní (v souèasnosti se však vìtšinou ihned pøechází do
následujícího obøadu bez propuštìní).
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Oddavky èili korunovace
Snoubenci vcházejí do chrámu takto: knìz jim nejprve opìt spojuje ruce
– enich má ruku na ruce nevìsty (zatím však ruce nejsou svázané); knìz
jejich ruce pokrývá koncem epitrachilu, a tak, dre je za ruce, vede je
z pøedsínì do støedu chrámu, kde je u na podlaze rozprostøeno èisté
bílé plátno; snoubenci kráèejí s rozatými svícemi, pøed nimi kráèí knìz
a pøed ním pøisluhující se svící s kadidelnicí*.
(Pøítomným úèastníkùm obøadu je mono rozdat zapálené svíèky.)
Pìje alm 128. (127.). Lid na kadý verš odpovídá:

Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì.
Blahoslaven kadý, kdo se bojí Hospodina.
Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì.
A chodí po cestách Jeho.
Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì.
Z práce rukou svých iviti se budeš.
Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì.
Blahoslaven budeš a dobøe se ti povede.
Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì.
Manelka tvá jako réva plodná, pnoucí se po bocích domu tvého.
Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì.
Dítky tvé jako výhonky olivové kolem stolu tvého.
Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì.
Hle, takové poehnání bude míti mu, bojící se Hospodina.
Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì.
(*)

Zapálené svíce pøedstavují duchovní svìtlo Tajiny a kadilo znamená, e na cestì
ivotem jsou povinni následovat Boí pøikázání a jejich dobré skutky se budou
vznášet k Bohu jako libá vùnì kadidla; tento vonný dým pøipomíná snoubencùm
také tajemné seslání blahodati Svatého Ducha na nì. Dle souèasné praxe však knìz
kadidlo nést nemusí.
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Snoubenci stanou (na bílém plátnu rozprostøeném na zemi) uprostøed
chrámu pøed stolkem, na kterém je poloen køí, evangeliáø (a pøípadnì
i koruny èi vìnce*). Rozpojí své ruce.
Po té mùe knìz øíkat krátké pouèení o významu manelství, vysvìtlit, co jest svatá Tajina manelství a jak je tøeba vést manelství, aby na
nì Bùh shlíel se zalíbením, jak mají manelé ít, aby manelství bylo ctihodné. Vysvìtlit, e manelství je sluba Bohu (námìty viz v dodatku).
Pouèení je potøebné, aby snoubenci neøíkali své „ano“ se srdcem nepøipraveným a myslí neosvícenou. Pøipomene, e nyní budou skládat slavnostní slib vzájemné vìrnosti; slib uèiní samotnému Bohu, který pøijímá tyto sliby a za nì vylévá na oddávané svou blahoda. Po ukonèení
promluvy se knìz obrací k snoubencùm a táe se enicha:

Chceš-li, (jméno), z dobré vùle, bez pøinucení a z pevného
rozhodnutí pojmouti sobì za manelku tuto (jméno), kterou zde pøed sebou vidíš? †
enich odvìtí:
Knìz:

Chci, ctihodný otèe**.

†

Nezaslíbil jsi se jiné nevìstì?

enich:

Nezaslíbil, ctihodný otèe.

†

†

Pak se knìz obrátí k nevìstì a otáe se jí:

Chceš-li, (jméno), z dobré vùle a bez pøinucení a z pevného
rozhodnutí pojmouti sobì za manela tohoto (jméno), kterého zde pøed sebou vidíš? †
Nevìsta odvìtí:
Knìz:

Chci, ctihodný otèe.

Nezaslíbila jsi se jinému mui?

Nevìsta:

Nezaslíbila, ctihodný otèe.

Na to dí diakon:
(*)
(**)

†
†

†

Poehnej, vladyko.

V øecké tradici se pouívá zásadnì stolek a na nìm je jen evangeliáø poloený na
podnosu s okvìtními lístky, a na stolku èi vedle nìho hoøí dvì svíce
V nouzi je pøijatelné i krátké: „Ano.“ Podobnì krátce („ano“ èi „ne“) lze odpovídat i
dále. Knìz se táe vánì a pøísnì, aby byla zøejmá vánost této chvíle i to, e skrze
knìze táe se snoubencù sám Bùh. Pøi kadé otázce se knìz pokøiuje a pøi následné
odpovìdi se pokøiuje dotazovaný.
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Blahosloveno budi království Otce
i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.

Knìz (otáèí se èelem k oltáøi):

Lid:

Amen.

Diákon:

V pokoji k Hospodinu modleme se!

Za pokoj shùry a spásu duší našich k Hospodinu modleme se.
Za mír celého svìta, za blaho svatých církví Boích a za sjednocení
všech k Hospodinu modleme se.
Za svatý chrám tento a za vcházející v nìj s vírou, zboností a bázní
Boí k Hospodinu modleme se.
Za vladyku našeho metropolitu (jméno) … za dùstojné knìstvo, diakonstvo v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Hospodinu modleme se.
Za sluebníky Boí (jméno) a (jméno), kteøí se nyní sjednocují druh
s druhem ke spoleèenství manelskému, a za spásu jejich k Hospodinu modleme se.
Aby poehnán byl sòatek tento jako onen v Kánì Galilejské, k Hospodinu modleme se.
Aby darována jim byla èistota srdce a plod lùna zdárnì prospívající...
Aby radovali se z pohledu na syny a dcery, k Hospodinu modleme se.
Aby darovány jim byly zdárné dítky a aby ivot vedli bez hanby3…
Aby darováno bylo jim i nám vše, oè prosíme ke spáse…
Abychom vysvobozeni byli od všelikého souení, hnìvu a nouze,
k Hospodinu modleme se.
Pøispìj nám, spasi nás, smiluj se nad námi a ochraòuj nás, Boe,
blahodatí (milostí) svou.
Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslavenìjší a slavné vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie, se všemi svatými pamìtlivi jsouce,
sami sebe i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
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Nebo tobì náleí všeliká sláva, èest a klanìní, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Lid:

Amen.

Diákon:
Vìøící:

K Hospodinu modleme se.

Hospodi, pomiluj.

Boe pøeèistý, uèiniteli všeho
stvoøení, jen jsi ve své lidumilnosti pøetvoøil ebro praotce
Adama v enu, poehnal jim obìma a øekl: „Ploïte a rozmnoujte se a naplòte zemi,“ a svazkem manelským je oba
uèinil jediným tìlem4! Vdy proto opustí èlovìk otce svého
i matku svou, a pøilne ke své enì a budou ti dva jedno tìlo.
A co Bùh spojil, èlovìk nerozluèuj! † Ty, jen jsi poehnal
sluebníka svého Abrahama, otevøel lùno Sáry a uèinil ho otcem mnohých národù, jen jsi Rebece daroval Izáka a poehnal
tìm, které porodila, jen jsi Jákoba sjednotil s Ráchel a z nìho
dal vzejíti dvanácti praotcùm, jen jsi Josefa spojil s Asenathou a uèinil je rodièi Efréma a Manassese, jen jsi vyslyšel Zachariáše a Albìtu a oznámil jim narození Jana Pøedchùdce,
jen jsi z koøene Jesse podle tìla vypìstil vdycky Pannu a z ní
ses vtìlil a narodil pro spásu pokolení lidského. Ty jsi ve své
hojné dobrotivosti udìlil nám nevýslovný dar, kdy jsi pøišel do
Kánì Galilejské a tamní sòatek poehnal, abys ukázal, e dle
tvé vùle jest zákonné manelství a plození dítek vzešlých z nìj.
Sám, Vládce pøesvatý, pøijmi modlitby nás, sluebníkù svých!
Jako jsi tenkrát pøišel tam, tak pøijï i sem svou neviditelnou
pomocí, poehnej tento sòatek a daruj tìmto sluebníkùm
tvým (jméno) a (jméno) pokojný ivot, dlouhovìkost5, èistotu myšlenek i skutkù, vzájemnou lásku ve svazku pokoje, potomstvo
dlouhého ivota, blahoda dítek, korunu neuvadající slávy.
Uèiò je hodnými spatøit dítka jejich dìtí, loe jejich uchovej bez
zneuctìní a dej jim rosy nebeské shùry i oleje pozemského.
Naplò dùm jejich pšenicí, vínem a olejem a veškerým dobrem,
Knìz (hlasitì, èelem k oddávaným):
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aby mohli udílet potøebným. A zároveò daruj i tìm, kdo jsou
pøi nich, vše, oè prosí ke spáse.
Nebo Bùh milosti, slitování a lidumilnosti jsi ty, a tebe oslavujeme, s bezpoèáteèným Otcem tvým i pøesvatým a blahým
a ivotodárným tvým Duchem, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Lid:

Amen.

Diákon:
Vìøící:

K Hospodinu modleme se.

Hospodi, pomiluj.

Knìz (hlasitì, tváøí k oltáøi): Blahosloven jsi, Pane Boe náš, ehna-

jící a stvrzující tajemný a èistý sòatek, zákonodárce toho, co
jest tìlesné, ochránce toho, co jest nepomíjející, ty jsi dárcem
všeho dobrého, co ivot pøináší. Ó Vládce, jen jsi na poèátku
èlovìka stvoøil, ustanovil ho králem tvorstva a pravil: „Není
dobré býti èlovìku samotnému na zemi, uèiním mu pomocníka, jemu podobného6,“ a vzav jedno z eber jeho, utvoøil jsi mu
enu, ji kdy uvidìl Adam, øekl: „Toto je kost z mých kostí
a tìlo z mého tìla, nech nazvána jest enou, nebo z mue svého vzata jest;“ proto opustí èlovìk otce svého i matku svou
a pøimkne se k enì své, a budou ti dva jedno tìlo; proto co
Bùh spojil, èlovìk nerozluèuj. †
Sám nyní, Vládce, Hospodine, Boe náš, sešli blahoda svoji
nebeskou na sluebníky své (jméno) a (jméno), a dej sluebnici
tvé, aby se ve všem podrobila mui svému, a sluebníku tvému
dej státi se hlavou eny, aby ivi byli dle vùle tvé.
(Knìz pozdvihuje ruce)

Poehnej je, Hospodine, Boe náš, jako poehnal jsi Abraháma a Sáru. Poehnej je, Hospodine, Boe náš, jako jsi
poehnal Izáka a Rebeku. Poehnej je, Hospodine, Boe náš,
jako poehnal jsi Jákoba a všechny praotce. Poehnej je, Hos12

podine, Boe náš, jako poehnal jsi Josefa a Asenathu. Poehnej je, Hospodine, Boe náš, jako poehnal jsi Mojíše a Sephoru. Poehnej je, Hospodine, Boe náš, jako poehnal jsi
Jáchyma a Annu. Poehnej je, Hospodine, Boe náš, jako
poehnal jsi Zacháriáše a Albìtu.
Zachovej je, Hospodine, Boe náš, jako zachoval jsi Noeho
v arše. Zachovej je, Hospodine, Boe náš, jako zachoval jsi Jonáše v útrobách velryby7. Zachovej je, Hospodine, Boe náš,
jako ochránil jsi svaté tøi mládence pøed ohnìm, seslav jim
rosu s nebes. Nech sestoupí na nì ta radost, kterou mìla
blaená Helena, kdy nalezla uctívaný Køí. Pamatuj na nì,
Hospodine, Boe, jako pamatoval jsi na Enócha, Séma, Eliáše.
Pamatuj na nì, Hospodine, Boe náš, jako pamatoval jsi na
ètyøicet svých muèedníkù, seslav jim s nebes koruny8 vítìzství.
Rozpomeò se, Boe, i na rodièe, kteøí je vychovali, nebo modlitby rodièù upevòují základy domù.
Rozpomeò se Hospodine, Boe náš, na sluebníky své, kteøí se
úèastní svatby a shromádili se k této radostné události. Rozpomeò se, Hospodine, Boe náš, na sluebníka svého (jméno)
i sluebnici svou (jméno) a poehnej jim; daruj jim plod lùna,
zdárné potomstvo, jednomyslnost duší a svornost tìlesnou. Povznes je jako cedry libánské, jako révu košatì rozvìtvenou.
Dej, a setba jejich pøináší úrodu hojnou, aby ve všem obdaøeni
byli dostatkem k hojnosti všech skutkù dobrých a tobì libých.
A nech spatøí syny svých synù, jako nové výhonky olivové kolem stolu jejich. Nech zalíbí se tobì, a zaskvìjí se jako hvìzdy
nebeské – v tobì, Pánu našem.
S tebou pak sláva, vláda, èest i klanìní náleí bezpoèáteènému
Otci tvému i ivotodárnému tvému Duchu, nyní i vdycky, a
na vìky vìkùv.
Vìøící:

Amen.
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Diákon:
Vìøící:

K Hospodinu modleme se.

Hospodi, pomiluj.

Boe svatý, uèinivší z prsti zemì èlovìka, a z jeho
ebra vzdìlavší enu! K nìmu jsi ji pøipojil jako pomocnici, jen
by pøi nìm stála, nebo tak se líbilo velebnosti tvé, aby nebyl
èlovìk sám na zemi. Sám i nyní, ó Vládce, vztáhni ruku svou ze
svatého pøíbytku svého a sjedno sluebníka svého (jméno) se
sluebnicí svou (jméno), nebo ty jsi ustanovil, aby sjednotila se
ena s muem. Spoj je v jednomyslnosti, korunuj je jako tìlo jediné, daruj jim plod lùna a zdárných dítek pøijetí.
Knìz (hlasitì):

Nebo tvá jest vláda a tvé jest království i moc i sláva, Otce
i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Lid:

Amen.
Knìz pøipraví koruny (vìnce)*, ehná kadému zvláš korunou na
zpùsob køíe — dá mu políbit ikonu na korunì** (nebo samotný vìnec)
a klade korunu (nebo vìnec) na jeho hlavu se slovy —

(*)

(**)

Koruny znamenají vítìzství nad vášnìmi a høíchem a pøipomínají královskou
dùstojnost prvé lidské dvojice – Adama a Evy, kterým Bùh dal do vlastnictví všechno
pozemské stvoøení: „Naplòte zemi; podmaòte si ji...“ (1 Moj 1,28). Koruny jsou buï
na stolku pøipraveny od zaèátku obøadu, nebo je pøináší knìz ze svatého prestolu, èi
je na podnosu drí pøisluhující.
Je-li na ikonì ikona, pak mui ikonu Spasitele, enì pak ikonu Bohorodice; pak
korunu otáèí a nasazuje ji na hlavu oddávaného ikonou dopøedu; není-li na korunì
ikona, políbí kadý oddávaný prostì jen korunu
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Korunuje se sluebník Boí
(jméno) a oddává se sluebnici Boí (jméno), ve jménu
Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.
Nejprve korunuje enicha:

Pak korunuje nevìstu: Korunuje

se sluebnice Boí (jméno)
a oddává se sluebníku Boímu (jméno), ve jménu
Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.
Naèe je ehná tøikráte na zpùsob køíe a dí tøikrát:

Hospodine, Boe náš, slávou a ctí spoj a korunuj je!*
Dle ruské praxe tato slova pronáší obrácen k oltáøi a se vzhùru vztaenýma rukama, naèe se vzápìtí obrací k novomanelùm a ehná je rukou se
dodateènými slovy: „Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha,“ na která oddávaní spoleènì odvìtí: „Amen.“ (Tøikrát knìz øíká oddávací formuli
smìrem k oltáøi, tøikrát se obrací k oddávaným, aby jim poehnal, a tøikrát oni zpeèetí uzavøení sòatku svou odpovìdí „amen“).**
Diákon nebo knìz

***

:

Velemoudrost!

Poloils na hlavu jejich
koruny z kamenù drahých; prosili tì o ivot, a tys jim ho daroval.

almista ète prokimen, hlas 8. (alm 21,4, 5 a 7):

Nebo dáš jim poehnání na vìky vìkùv a potìšíš je radostí
z tváøe své.
Verš:

Knìz:

Velemoudrost!

almista:
Knìz:

Ètení z listu svatého apoštola Pavla k Efezským.

Pozor mìjme!

Tìmito slovy kulminuje obøad svaté Tajiny a jimi se vykonává a naplòuje uzavøení
sòatku; tím se stávají maneli.
(**) Dle øecké praxe: knìz bere oba vìnce spojené – vloené do sebe (do podoby poledníku
a rovníku) a poehná obìma nejprve hlavu enicha pak hlavu nevìsty a pak bere
kadý vìnec do jedné ruky a nasazuje jednou rukou vìnec na hlavu enichovu
a ihned poté druhou rukou druhý vìnec na hlavu nevìsty. Vìnce je nutno nasadit na
hlavy tak, aby stuha z vìnce splývala dozadu. Nato svìdek zezadu tøikrát prohazuje
vìnce (podobnì jako pøi výmìnì prstenù pøi zasnoubení).
(***) Knìz si mùe vybrat, bude-li èíst biblický text èelem k oddávaným èi obrácen
k oltáøi. Tradiènì ète knìz evangelium tváøí k oltáøi (tak s tím poèítá i text obøadu
trebníku níe: „...obrací se k novomanelùm, ehná je evangeliáøem...“)
(*)
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Bratøí! Díky èiníce vdycky za všecko ve jménu Pána
našeho Jeíše Krista Bohu a Otci, poddáni buïte jedni druhým v bázni Boí. eny buïte poddány muùm svým jako
Pánu, nebo mu jest hlava eny, jako i Kristus jest hlava
Církve; on jest spasitelem tìla. Ale jako Církev poddána jest
Kristu, tak i eny (buïte poddány) muùm svým ve všem.
Mui, milujte manelky své, jako i Kristus miloval Církev
a vydal sebe sama za ni, aby ji posvìtil, oèistiv ji obmytím vodou skrze slovo, aby sám sobì pøedstavil Církev jako slavnou,
jako takovou, která by nemìla poskvrny ani vrásky neb nìco
podobného, nýbr aby byla svatá a bezúhonná. Tak i muové
mají milovat manelky své, jako svá tìla. Kdo miluje manelku
svou, sebe sama miluje. Nikdo zajisté nikdy nemìl v nenávisti
tìla svého, nýbr iví a chová je, jako i Kristus Církev svou;
nebo jsme údové tìla jeho, z masa jeho a z kostí jeho. Proto
opustí èlovìk otce svého i matku svou a pøidrí se manelky
své a budou dva jedno tìlo. Tajemství toto jest veliké; já však to
pravím vzhledem ke Kristu a k Církvi. Ale také vy milujte jeden kadý manelku svou tak, jako sebe sama, manelka pak
a má v úctì mue svého. (Efez 5,20—33)

almista:

Vìøící:

Allelujah, allelujah, allelujah.

Ty, Hospodine, zachováš nás, a chrániti budeš nás od pokolení
tohoto a na vìky.

Verš:

Knìz: Velemoudrost! Povznesme se a poslyšme svaté evangelium! Pokoj všem!
Vìøící:
Knìz:

Od Jana svaté evangelní ètení.

Vìøící:
Knìz:

I duchu tvému.

Sláva tobì, Pane, sláva tobì.

Pozor mìjme!
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Èelem ke svatému prestolu ète knìz evangelium:

Za onoho èasu byla svatba v Kánì Galilejské, a byla tam matka
Jeíšova. Byl pak pozván na svatbu také Jeíš a uèedníci jeho.
A kdy se nedostávalo vína, matka Jeíšova øekla k nìmu:
„Nemají vína!“ I øekl jí Jeíš: „Co mnì a tobì, eno, (jest po
tom)? Ještì nepøišla hodina má.“ Dí matka jeho sluebníkùm:
„Cokoli vám øekne, uèiòte.“ Bylo pak tam postaveno pro oèišování idovské šest kamenných štoudví, z nich kadá obsahovala míry dvì nebo tøi. Dí jim Jeíš: „Naplòte štoudve vodou.“ I naplnili je a do vrchu. A Jeíš øekl jim: „Nyní èerpejte
a pøineste správci svatby.“ I donesli. Kdy pak správce svatby
okusil vína z vody uèinìného a nevìdìl, odkud jest – sluebníci
však, kteøí nalévali vody, to vìdìli – zavolal správce svatby
enicha a øekl jemu: „Kadý èlovìk dává nejprve dobré víno,
a kdy se podnapili, tehdy (podává to, které jest) horší; ty však
zachoval jsi dobré víno a dosavad.“ Tím uèinil Jeíš poèátek
divù v Kánì Galilejské a zjevil slávu svou; i uvìøili v nìho uèedníci jeho. (Jan 2,1—11)
Knìz políbí otevøený evangeliáø, zavírá jej, obrací se k novomanelùm,
ehná je evangeliáøem, dává jim jej políbit a klade jej opìt na stolek.
Vìøící:
Knìz:

Sláva tobì, Pane, sláva tobì.

Rceme všichni z celé duše své a z celé mysli své, rceme!

Hospodine, Vševládce, Boe otcù našich, prosíme tebe, vyslyš
nás a smiluj se.
Knìz:

Vìøící:

Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj.

Knìz: Smiluj se nad námi,

Pane, podle velikého milosrdenství svého,
prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se.
Lid:

Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj.

Knìz: Ještì modleme se za milost, ivot, pokoj, zdraví, spásu a navštívení pro sluebníky Boí (jméno) a (jméno) i za všecky v Kristu bratry
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a sestry naše. (Vzpomíná, koho chce.)
Lid:

Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj.

Knìz: Nebo milostivý a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Diákon:
Lid:

K Hospodinu modleme se.

Hospodi, pomiluj.

Knìz: Hospodine, Boe náš, ve spasitelné péèi své uèinil jsi nás
hodnými, aby nám byla tvou úèastí na svatbì v Kánì Galilejské zjevena ctihodnost sòatku. Sám nyní sluebníky své (jméno)
a (jméno), jim jsi svolil, aby vzájemnì byli spojeni, zachovej
v pokoji, jednomyslnosti a svornosti. Zjev ctihodnost jejich
sòatku, zachovej èisté loe jejich, pøivol, aby souití jejich bylo
bezúhonné a uèiò je hodnými, aby v plné svìesti dosáhli vysokého stáøí a srdcem èistým plnili pøikázání tvá.

Nebo ty jsi Bùh náš, Bùh, jemu náleí smilovati se a spasiti
nás, a tobì chválu vzdáváme, s bezpoèáteèným Otcem tvým,
i pøesvatým a blahým a ivotodárným tvým Duchem, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv.
Lid:

Amen.

Pøispìj nám, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás,
Boe, blahodatí (milostí) svou.

Diákon:
Lid:

Hospodi, pomiluj.

Knìz: Abychom den tento dokonale, svatì, pokojnì a bez høíchu strávili, Hospodina prosme.
Lid:

Dej, ó Pane.

Za andìla pokoje, vìrného vùdce, ochránce duší a tìl našich,
Hospodina prosme.

Knìz:

Knìz: Za prominutí a odpuštìní høíchù a pokleskù našich, Hospodina

prosme.
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Za to, co je dobré a uiteèné duším našim, a za mír svìta Hospodina prosme.

Knìz:

Sjednocenost u víøe a úèastenství Ducha Svatého vyprosivše,
sami sebe i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
Knìz:
Lid:

Tobì, Hospodine.

A uèiò nás hodny, Vládce, abychom s dùvìrou9, neodsouzenì
smìli vzývati tebe, nebeského Boha Otce, a øíkati:
Knìz:
Lid:

Otèe náš...

Knìz: Nebo tvé jest království, moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Lid:

Amen.

Knìz:
Lid:

I duchu tvému.

Knìz:
Lid:

Pokoj všem!
Skloòte hlavy své pøed Hospodinem.

Pøed tebou, Hospodine.
Pak se pøináší spoleèná èíše vína (pokud nebyla na stolku pøipravena
od poèátku obøadu; podle ruské praxe knìz mùe pøinášet z oltáøe na talíøku „kovšík“ s vínem). Knìz ji jedenkrát ehná, pomodliv se nad ní:

Diákon:
Lid:

K Hospodinu modleme se.

Hospodi, pomiluj.

Knìz: Boe, jen jsi vše stvoøil silou svou, vesmír upevnil a koru-

nu všeho, co od tebe jest stvoøeno, okrášlil, poehnej † (ehná
poehnáním duchovním i tuto spoleènou èíši, kterou podáváš tìm, kdo sjednocují se k manelskému spoleèenství.
èíši)

Knìz (hlasitì): Nebo poehnáno jest jméno tvé a proslaveno království tvé, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv.
Vìøící:

Amen.
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I podává novomanelùm pít ze spoleèné èíše, napøed tøikrát mui,
pak tøikrát enì (pøisluhující jim pøi pití podrí pod ústy ubrousek). Pøi
tom knìz mùe øíkat nahlas pøedchozí modlitbu „Boe, jen jsi vše stvoøil“ (víno v takovém pøípadì rukou poehná hned na poèátku této modlitby, ne podá pohár enichovi.) Nìkdy je vhodné, aby svìdkové u pøi pití
vína nadzdvihli koruny a dreli je tak a do obcházení kolem stolku.
Podle ruské praxe podává knìz pohárek s vínem nejprve enichovi, který
jej vezme, sám se jednou napije a podává jej nevìstì, ta se jednou napije
a vrací jej knìzi; knìz jej znovu podá enichovi, ten jej po napití pøedá nevìstì a ta poté vrací knìzi, a tak ještì potøetí.
Nato knìz opìt spojuje pravou ruku enicha s pravou rukou nevìsty. Je-li
na daném místì zvykem, mùe spojené ruce svázat šátkem, èi plátnem. Spojené ruce pokrývá koncem epitrachilu, na který klade svou
ruku*. Svìdkové stojící za novomaneli, nadzdvihnou ponìkud koruny tak, aby byly malièko nad hlavami novomanelù (je-li jen jeden svìdek, pak drí obì koruny). Knìz pak bere do volné ruky køí, který
pozdvihne (dle øecké praxe volnou pravou rukou drí na hrudi evangelium), a zatímco svìdkové drí zezadu nad hlavami novomanelù koruny
nebo pøidrují stuhy vìncù, zaèínají pomalu obcházet stolek. Knìz pomalièku kráèí v èele, vede novomanele kruhem**, za novomaneli se ubírají svìdkové a v malém prùvodu pomalu obejdou kolem analoje èi stolku
s evangeliem tøikráte. Knìz i lidé pøi tom pìjí následující tropary:
Pøi prvém kruhu (hlas 5.):

Isaiáši plesej, / hle, Panna poèala
a porodila Syna, Emmanuele, / Boha i èlovìka
„Východ“ jest jméno jeho, / velebíce ho, Pannu blahoslavíme.
Pøi druhém kruhu (hlas 6.):

Svatí muèedníci, / jen slavnì zápasivše, byli jste korunováni.
Proste Boha o smilování / nad dušemi našimi.
(*)
(**)

Znamená to, e skrze ruku knìze dostává od samotné Církve mu svou enu a jsou
v Kristu spojeni na celý ivot. Knìz svou rukou musí uchopit spojené dlanì
novomanelù spolu s poloeným epitrachilem.
Jsou to první spoleèné kroky novomanelù. Dùkaz pøipravenosti manelù vkroèit do
spoleèného ivota. Kruh je symbol vìènosti – symbolizuje slib manelù vìènì chránit
manelský slib, kráèet bok po boku, dokud je smrt nerozdìlí.
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Pøi tøetím kruhu:

Sláva tobì, Kriste, Boe, / apoštolù chloubo
a radosti muèedníkù, / kteøí hlásali jednobytnou Trojici.
Následuje snímání korun.
Knìz vezme korunu (vìnec) enicha, trochu ji nadzdvihne nad jeho hlavu, øka:

Povznes se, enichu jako Abraham, buï poehnán jako Izák
(ehná mu korunou), rozmno se jako Jákob, chodi v míru a naplòuj ve spravedlnosti pøikázání Boí.
Pak mu dá políbit ikonu na korunì (nebo vìnec samotný) a odloí korunu
na podnos èi na stolek. Poté vezme korunu (vìnec) nevìsty:

A ty, nevìsto, povznes se jako Sára, veseli se jako Rebeka, rozmno se jako Rachel (ehná jí), tìšíc se z mue svého a zachovávajíc pøedpisy zákona, nebo tak líbí se Bohu.
Nevìsta políbí ikonu Bohorodice na korunì a knìz korunu odloí. Pak ète
následující modlitbu èelem ke svatému prestolu.
Diákon:
Lid:

K Hospodinu modleme se.

Hospodi, pomiluj.

Boe, Boe náš, jen jsi pøišel do Kánì Galilejské a tamní
sòatek poehnal, poehnej i tyto sluebníky své, které jsi ve
své prozøetelnosti k obecenství manelskému spojil. Poehnej
jejich vcházení i vycházení, rozmno blaha ivota jejich; pøijmi
koruny jejich v království svém neposkvrnìny. Zachovej je bez
úhony a úkladù zlého, a na vìky vìkùv.
Knìz:

Vìøící:
Knìz:

Amen.

Pokoj všem.

Vìøící:

I duchu tvému.
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Knìz:

Skloòte hlavy své pøed Hospodinem.

Vìøící:

Pøed tebou, Hospodine.
Knìz zùstává obrácen k novomanelùm, kteøí sklonili hlavy, ehná jim
a praví*:

Otec, Syn i Svatý Duch, nejsvìtìjší, jednobytná a oivující Trojice, jediné Boství a Království, nech poehná vám a udìlí
vám dlouhý ivot, zdárná dítka, dá vám prospívání v ivotì i ve
víøe, a naplní vás hojností všeho pozemského blaha, a nech
uèiní vás hodnými pøijetí zaslíbeného blaha ivota vìèného; na
pøímluvy pøesvaté Bohorodice i všech svatých.
Vìøící:

Amen.
Modlitba pro odloení korun (z obøadu osmého dne – v dodatku):

Hospodine, Boe náš, jen jsi vìnec roku poehnal, ty jsi
poloení vìncù na ty, kdo se vzájemnì oddávají, jako zákon sòatku
ustanovil, aby pøijali odmìnu za svou nevinnost, a proto jako èistí
spojují se sòatkem tebou uzákonìným. Ty sám skrze povolení
odloit koruny (vìnce) poehnej, aby se spojili druh s druhem, a jejich spojení zachovávej nerozluèným. Aby z dùvodu toho díky vzdávali nejuctívanìjšímu jménu tvému, Otce i Syna i Svatého Ducha,
nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.

Knìz:

Nyní knìz pøichází k nim, zdraví je. Následuje políbení novomanelù,
a pak koná knìz propuštìní:
Diákon:
Lid:
(*)

Velemoudrost.

Tebe nad cherubíny ctìnìjší...
Po snímání korun je v ruské tradici zvykem, e knìz zhasne svatební svíce a pøedá je
manelovi, a poté ehná novomanelùm jejich svatebními ikonami; nejprve
ikonou pøesv. Bohorodice, kterou pak dá políbit manelovi a jeho manelce, a ta ji
pøijme; následnì pak ikonou Spasitele, kterou dá políbit manelovi a jeho manelce
a odevzdá ji manelovi. Pøi modlitbì „Otec, Syn i Svatý Duch“ pøedává první ikonu.
Poté mùe èíst modlitbu pro odloení korun (z obøadu osmého dne – v dodatku) a pøi
ní pøedávat druhou ikonu.
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Knìz:

Sláva tobì, Kriste Boe, nadìje naše, sláva tobì.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv. Amen.
Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj. Poehnej.
Vìøící:

Kristus, pravý Bùh náš, jen svou úèastí v Káni Galilejské ctihodnost manelství ukázal, na pøímluvy pøeèisté Matky své, slavných a všechvalných apoštolù, svatých Bohem korunovaných císaøù
a apoštolùm rovných Konstantina a Heleny, svatého velikomuèedníka Prokopa i všech svatých nech smiluje se nad námi a spasí nás
jako blahý a lidumil.
Knìz:

Vìøící:

Amen.
Knìz odebere od svatebèanù svíèky (pokud tak u neuèinil) a udìluje
poehnání:

Poehnání Hospodinovo na vás dle milosti a lidumilnosti10
jeho, vdycky nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Vìøící:

Amen.
Na tomto místì obøadu sòatku knìz pronáší kázání èi závìreèné pouèení
novomanelùm.

Šastný a pokojný ivot, zdraví a spasení a ve všem zdar
udìl, Hospodine, sluebníkùm svým, novomanelùm (jména)
a zachovej je na mnohá léta.
Knìz:

Vìøící:

Mnohá léta, mnohá léta, mnohá léta!
Pak pøijímají novomanelé blahopøání ode všech pøítomných.
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Dodatky
Modlitba na poehnání prstenù*
K Hospodinu modleme se.
Hospodi, pomiluj.

Tvùrce a budovateli pokolení lidského, dárce milosti duchovní
a vìèného spasení, sám, Hospodine, sešli Ducha svého svatého
s nejvyšším poehnáním na prsteny tyto, aby ozbrojeny jsouce
záštitou moci nebeské tìm, kteøí je nositi budou, poslouily
k tìlesnému spasení, záštitì i pomoci v tobì, Kristu Pánu našem. Amen.
Poehnávají se prsteny tyto blahodatí pøesvatého Ducha, pokropením touto svìcenou vodou, ve
jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.

(Kropí svìcenou vodou a praví):

Modlitba pøi odloení vìncù osmého dne
To byl døíve samostatný obøad. Správnì by mìli novomanelé po sòatku
pøebývat po sedm dnù v monastýru, nosit pøi tom svatební vìnce ještì týden po svatbì, pøijímat kadý den svaté Tajiny, udrovat ještì zdrenlivost a duchovnì se modlitbou pøipravovat na manelský ivot. Osmého
dne pak pøi tomto obøadu odkládají svatební vìnce (koruny) a zaèínají obvyklý manelský ivot.
Modlitba pro odloení korun

Hospodine, Boe náš, jen jsi vìnec roku poehnal, ty jsi
poloení vìncù na ty, kdo se vzájemnì oddávají, jako zákon
Knìz:

(*)

Její pouívání je sporné. Podle starého zvyku toti není potøeba prsteny svìtit.
Postaèuje, e byly poloeny na svatém prestolu, a tím se povaují za posvìcené.
(Novaja Skrial)
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sòatku ustanovil, aby pøijali odmìnu za svou nevinnost, a proto jako èistí spojují se sòatkem tebou uzákonìným. Ty sám
skrze povolení odloit vìnce poehnej, aby se spojili druh
s druhem, a jejich spojení zachovávej nerozluèným. Aby z dùvodu toho díky vzdávali nejuctívanìjšímu jménu tvému, Otce
i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Lid:

Amen.

Knìz:
Lid:

Pokoj všem.

I duchu tvému.

Knìz:

Skloòte hlavy své pøed Hospodinem.

Ve spoleèném souhlasu sluebníci tvoji, Pane, vykonavše sòatek, jaký byl v Kánì Galilejské, budou uchovávat
svatební znamení a slávu tobì vzdávají, Otci i Synu i Svatému
Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Ète modlitbu:

Poté následuje ukonèení:

Velemoudrost! Pøesvatá Bohorodice spasi nás.
Tebe nad cherubíny ctìnìjší...
Sláva tobì, Kriste, nadìje naše...
Sláva... I nyní... Hospodi, pomiluj...
(A propuštìní)
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Závìrem – k obøadu
Náleitosti pro konání sòatku
Snoubenci si ke svatbì pøipraví: prstýnky, svatební svíce (pøípadnì vìnce,
nebudou-li se pouívat koruny) a ruèník, na nìm budou stát (chtìjí-li uplatnit tento zvyk). Dále by mìli mít ikonu Spasitele a ikonu Bohorodice, které s nimi budou
pøi obøadu sòatku, a pak je budou mít manelé doma v modlitebním koutku.
Dùleité je pøipravit matriku oddaných a vyplnìný svatební protokol, který po
obøadu knìz, enich s nevìstou a svìdkové podepíší.
Na stolku jsou pøipraveny svatební koruny (vìnce) nebo je mùe pøi obøadu
pøinášet z oltáøe kostelník na podnosu (vhodné je i to, kdy jsou poloeny na svatém
prestolu a v pøíslušný èas si je sám knìz pøinese, podobnì jako prsteny). Uprostøed
chrámu je postaven stolek (pokrytý ze všech stran) nebo analoj a na nìm je pøi obøadu evangeliáø, ehnací køí, talíøek s prsteny (které mìly být pøed tím na svatém
prestolu nebo musejí být pøed tím posvìceny svìcenou vodou), èíše s èerveným vínem, ubrousek (iliton), ikona (svatební ikony; mohou být na analoji poblí). V pøípadì, e místo analoje se pouívá stolek, má na nìm hoøet jedna èi dvì svíce. Knìz si
dále pøipraví pruh látky (ruèník), kterým svazuje ruce oddávaných (nepovinné).
V pøípadì, e není stolek, je praktické pouívat dva analoje, které stojí za sebou
– na jednom má knìz trebník, na druhém analoji (který je trošku dál od knìze smìrem k oltáøi) je evangeliáø, køí a ikony).
Uprostøed chrámu, na místì, kde budou stát enich a nevìsta, má (dle ruské
praxe) být pøipraveno rozprostøené bílé plátno (vypadá jako padlý sníh, na který
ještì nikdo nevstoupil; symbolizuje neposkvrnìnost jejich duší i tìl a èistotu jejich
úmyslù).
Dále musejí být pøipraveny svatební svíce (nejlépe, kdy je pøisluhující podává
na zaèátku zásnub knìzi u zapálené; nebo je knìz zapaluje sám, a pak podává
mui a enì).
Prsteny
Bez prstenù se nemùe konat obøad zasnoubení. Pro nouzové pøípady mohou
být v chrámu k dispozici levné prsteny, aby si je mohli oddávaní zakoupit a hned
pouít.
Posvìcené prstýnky znamenají neroztrhnutelnost manelství.
Dnes se zaèasté prstýnky svìtí pokropením svìcenou vodou (pouívá se modlitba uvedená na konci obøadu svatby). Podle knihy Novaja Skrial, která je autoritativním výkladem bohoslueb, jsou však prsteny posvìceny ji tím, e spoèívaly na
svatém prestolu, a nemìly by se ještì znovu svìtit.
Døíve se pouívaly prsteny z rùzných materiálù – støíbrný a zlatý: pro enicha
støíbrný pro nevìstu zlatý (více o tom v dodatku).
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Zasnubování se má podle trebníku provádìt tak, e prsten nevìsty se nejdøíve
dává na prst enicha a prsten enicha se nejprve dá na prst nevìsty, a po trojím vymìnìní prstenù se dostane enichùv prsten na prst enichovi a nevìstin prsten na
prst nevìsty. Bývá však problém nasadit malý enský prstýnek na prst muské
ruky (kadopádnì musejí mít oba ruku dlaní vzhùru a prsten jen volnì seshora
poloit na prst, aby bylo mono je vymìòovat), a proto se v souèasné ruské praxi
dává enichovi hned na zaèátku enichùv prsten a tudí i nevìstì její prsten, a po
trojím prohození prstenù se prsteny hned vymìní ještì jednou, take se vlastnì vymìòují ètyøikrát. Knìz pøi výmìnì prstenù vdy pøekøíí ruce.
Posvátná roucha
Kdysi knìz oblékal plná bohosluebná roucha. Dnes je zvykem brát si epitrachil
a felon (pøípadnì nárukávníky, dle ruské tradice).
Zaèátek korunovace – vlastního sòatku (po dokonèení zásnub)
Zásnuby se dnes konají bezprostøednì pøed sòatkem. Místo pro zásnuby je chrámová pøedsíò. Poté knìz pøivádí snoubence do chrámu.
enich pøi obøadu stojí na pravé stranì chrámu (kde je na ikonostasu ikona Kristova), nevìsta na stranì levé (jako je na ikonostasu ikona Bohorodice).
Pøed stolkem uprostøed chrámu, kde budou stát oddávaní, se na zemi má rozprostøít nová èistá bílá látka (ruèník, šátek èi speciální tkanina k tomu úèelu), na
ní budou enich s nevìstou pøi obøadu svatby stát obráceni tváøemi k východu
(k oltáøi).
Do chrámu vstupují se zaehnutými svícemi za knìzem, který kráèí pøed nimi,
za zpìvu 127. almu. Pøi zpìvu „sláva tobì, Boe,“ vstupují na látku pøed stolkem.
127. alm popisuje poehnání manelství, jeho se dostává tìm, kdo se Boha bojí.
Dotázání pøed oddavkami
Otázky kladené snoubencùm (vstupují-li do manelství ze svobodného rozhodnutí) se musejí dít nikoliv v soukromí, ale veøejnì, na církevním shromádìní (alespoò pøed svìdky), aby nemohly pozdìji být námitky a pochyby o svobodnosti rozhodnutí ke sòatku. V ádném pøípadì nesmìjí být tyto otázky z obøadu vypuštìny.
Mají být kladeny v jazyku srozumitelném snoubencùm (nebo se knìz má pøedem
ujistit, zda otázkám oddávaní správnì rozumìjí.) Pøítomným mají tyto otázky pøipomenout vánost situace. (Zvláštì pozornì je potøeba klást tyto otázky v pøípadì,
e mezi oddávanými je znaèný vìkový rozdíl, nebo je-li oddáván napø. vdovec s pannou apod.)
Korunovace
Pøi svatbì se pouívají buï kovové svatební koruny (bývají souèástí vybavení
chrámu; tak spíše v ruské praxi) nebo vìnce se stuhou (ty si mohou pøinášet snoubenci vlastní; to spíše v øecké praxi).
Koruny jsou znakem královským. enich s nevìstou se svatební korunovací mají
stát zakladateli dalšího pokolení, jakoby králi nad svými potomky; berou na sebe
povinnost pouívat moc, která je jim nad dìtmi dána, k dobru tìch, kteøí jsou jim
Bohem svìøeni. Kromì toho – døíve se korunou krášlila hlava vítìzù; korunovace
enicha a nevìsty je tedy pro nì odmìnou za jejich pøedmanelskou èistotu – oddávaní jsou vítìzi nad vášní, nepøemoeni pøistupují k manelskému loi (dle sv. Jana
Zlatoústého). Koruny jsou té znamením muèedníkù – znamením lásky, která je
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spoøádaná, podøízena nejvyššímu cíli – rození dìtí; láska znamená pøedevším dávat, nikoliv pøijímat, èili vyaduje uvìdomìlou stálou obì.
Knìz vezme jednu korunu, poehná s ní enicha (uèiní korunou znamení køíe
nad jeho hlavou), dá mu korunu k políbení a pokládá ji na jeho hlavu. Podobnì u koruny nevìsty. (Pokud jsou na korunách ikonky, pak enichovi se dává koruna s ikonou Spasitele a nevìstì s ikonou Bohorodice, a pøi políbení koruny èiní to korunovaný na místì, kde ji ikonka; pøi kladení korun, ikonka musí být vpøedu uprostøed.)
Koruny knìz poloí pøímo na hlavy oddávaných. Svìdkové drí ikony pouze v pøípadì, e ikony na hlavách oddávaných nedrí samy; vìtšinou je potøeba, aby svìdkové
dreli koruny nad hlavami enicha a nevìsty jenom v dobì, kdy knìz vede oddávané
prùvodem kolem stolku; svìdkové kráèejí v prùvodu hned za enichem a za
nevìstou.
Na otázku, zda se mají koruny klást i na hlavy tìch, o nich je všeobecnì známo,
e nezachovali pøedmanelskou èistou, je nutno odvìtit kladnì. Pro odmítnutí korunovace pøi svatbì není odùvodnìní v církevních pravidlech a dále (dle samotného
smyslu korunovace: vítìzství nad vášnìmi) – vstoupí-li taková osoba nakonec do
manelství, je sòatek i v takovém pøípadì pøemoením vášní (snad dokonce
obtínìjším ne v jiných pøípadech). A kromì toho, korunovace znamená darování
„plodu lùna“ a moc nad budoucími potomky.
V øeckém Euchologionu se slova korunovace nad enichem a stejnì tak i nad nevìstou („korunuje se...“) opakují tøikrát, pøièem se èiní tøikrát nad korunovaným
znamení køíe vìncem. V ruské praxi se tato slova pronášejí (a korunou se ehná)
jen jednou nad enichem a jednou nad nevìstou.
Manelský slib sám od sebe nemùe mít plnou sílu, pevnost a trvání, pokud není
upevnìn mocí poehnání, které církev pøi svaté Tajinì sòatku zprostøedkovává. Bez
spolupùsobení církve nemùe vzájemný slib pøinést manelùm zvláštní blahoda.
Pro manelské spojení je zásadnì dùleité, aby knìz vykonal obøad. Veškerá moc
Tajiny sòatku je obsaena v korunovaci a církevním poehnání – èili ve spojení
manelù pøi poloení korun na jejich hlavy i udìlení jim poehnání ve jménu Pánì.
Slova: „Hospodine, Boe... korunuj je,“ jsou formulí vykonávající sòatek (od toho
okamiku jsou oddávaní maneli). Tato slova musejí být øeèena tøikrát s trojnásobným ehnáním enicha a nevìsty (obìma je tøikrát poehnáno najednou, spoleènì);
knìz tudí musí být obrácen k oddávaným a nevztahuje ruce vzhùru k nebi, protoe
jimi ehná (ruská praxe: knìz je obrácen k oltáøi se vztaenýma rukama, tøikrát se
obrátí k oddávaným, ukazuje na nì rukou, poehná je a opìt se otáèí k oltáøi).
Evangelium
Obracet se pøi ètení evangelia tváøí k manelùm nemá odùvodnìní ani v bohosluebných ustanoveních ani v praxi.
Pøi vroucí ektenii na místì, kde knìz vzpomíná „koho chce“, je na vùli knìze, za
koho pronáší modlitbu, obvykle však za rodièe a nebo nejèastìji „za všechny modlící
se nyní ve svatém chrámì tomto“.
Spoleèná èíše
Souèástí obøadu sòatku je ehnání spoleèného kalicha vína. Nemìl by se pouívat kalich, který je urèen pro konání eucharistie (ani kalich podobného typu),
aby to nevyvolávalo dojem, e se podává svaté pøijímání. Pro svatbu se pouívá buï
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pohár, který je vzhledovì jiného typu ne liturgický bohosluebný, èi jiná dùstojná
èíše (anebo tzv. „kovšík“ èili zlatý kalíšek urèený na zápitek nebo na teplotu).
Pouívá se èervené sladké víno jako pøipomínka zázraku v Kánì Galilejské.
ehná se jen jedenkrát. Modlitbu „Boe, jen jsi vše stvoøil,“ mùe knìz øíkat zpamìti nahlas v dobì, kdy podává spoleènou èíši enichovi a nevìstì.
První spoleèné kroky novomanelù
Po spoleèné èíši knìz spojuje ruce novomanelù (enichovu levou k nevìstinì
pravé) a mùe je svázat plátnem, pokrývá je epitrachilem a na nìj pokládá svou
ruku. Pøidruje spojené ruce novomanelù a epitrachil na nich, vede je (pomalu!)
kolem stolku (stejným smìrem jako se obchází prestol), tøikrát kruhem kolem.
Podle ruské praxe knìz vede manele pravou rukou, v levé drí køí. Podle øecké
praxe knìz vede manele levou rukou a pravou pøidruje na hrudi evangeliáø (zdá
být praktiètìjší, kdy knìz drí epitrachil na spojených rukou manelù levou rukou
a v pravé drí køí nebo evangeliáø). Nejdøíve jde knìz, za ním novomanelé vedle
sebe, za nimi svìdkové vedle sebe (drí zezadu koruny nad hlavami novomanelù:
svìdek nad hlavou enicha, svìdkynì nad hlavou nevìsty). V øecké praxi zùstávají
vìnce na hlavách novomanelù, svìdkové pøi prùvodu kolem stolku kráèejí za novomaneli a drí rukou konec stuky splývající vzadu z vìnce (svìdek uchopí do ruky
stuku vìnce enicha, svìdkynì stuku nevìsty).
V Øecku je zvykem, e v prùbìhu obcházení stolku házejí všichni pøítomní na
novomanelé rýi (okvìtní lístky apod.). Pøed tím prochází urèený èlovìk s ošatkou
rýe mezi vìøícími a všichni si jí berou trošku do hrsti; pøi prùvodu pak ze všech
stran prší na novomanele rýe a pøípadnì okvìtní plátky.
Zvyk svazovat ruce není pøedepsán bohosluebnými ustanoveními; je to jen nepovinné zboné podobenství o spojení mue a eny; zøejmì pronikl do pravoslaví ze
západu, avšak zailo se u nevystupovat proti nìmu. (Oproti tomu manelská pøísaha, kterou je na nìkterých místech zvykem pronášet, je oèividnì prùnikem øímskokatolického obøadu a je potøeba ji vyøadit z pouívání.)
Obèasný zvyk nést pøi prùvodu kolem stolku pøed knìzem køí, svíci nebo kadidlo není zaloen na církevních pravidlech a nemá být dovolován. Stejnì tak se nemají konat pásové poklony pøed svatými dveømi, protoe centrum obøadu je stolek
uprostøed chrámu, k nìmu se celý obøad vztahuje.
Snímání korun
Knìz vezme korunu s hlavy enicha, tøikrát (èi jednou) ho korunou poehná, nechá ho, aby korunu políbil (má-li koruna ikonku, tak ji políbí na ikonce), a odloí korunu. Stejnì tak hned poté v pøípadì nevìsty. Knìz se pøi tom modlí („Povznes se,
enichu...“ „A ty, nevìsto...“) èelem k manelùm.
Pøi modlitbì „Otec, Syn i Svatý Duch...“ je knìz obrácen tváøí k manelùm. Pøi
slovech „nech poehná vám“ mùe knìz rukou ehnat.
Kdysi se obøad sòatku konal za møíkou (pøepáka z laování), která byla pøed
svatou bránou ikonostasu. Vcházeli tam jen oddávaní a svìdkové, rodièe stáli venku. Odtud je poznámka ve starém trebníku, e na konci „vcházejí i rodièe a zdraví
novomanele“.
Svatební ikony
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Po snímání korun je v ruské tradici zvykem pøedat novomanelùm jejich svatební ikony, které si na sòatek pøipravili a pøinesli do chrámu (ikona Spasitele a Bohorodice). V trebníku tato zvyklost není zachycena, vkládá se do obøadu jen na základì ruské místní zvyklosti. Knìz po snímání korun a odloení korun, vezme od novomanelù svíèky, zhasne je a odevzdá mui. Pak s hlasitou modlitbou ehná
novomanelský pár ikonou pøesvaté Bohorodice, kterou pak nechá políbit mue
a poté ji políbí ena, a té knìz ikonu pøedává. Následnì ehná s hlasitou modlitbou
pár ikonou Spasitele, kterou dá políbit mui i enì a odevzdá ji enichovi. Protoe
na ehnání ikon není v trebníku urèena ádná modlitba, mùe knìz pouít dvì modlitby urèené ke snímání a odloení svatebních korun. Pøi ehnání první ikonou
pouije modlitbu, která je v postupu obøadu hned po snímání korun: „Boe, Boe
náš, jen jsi pøišel do Kánì Galilejské...“, a pro ehnání druhou ikonou pouije modlitbu z „obøadu odkládání korun osmého dne“: „Hospodine, Boe náš, jen jsi vìnec
roku poehnal...“ (tato modlitba je stìejní souèástí „obøadu osmého dne“, a tím pádem nemusí knìz „obøad osmého dne“ u vùbec èíst, co by jinak mìl po ukonèení
obøadu ještì uèinit.)
Tyto ikony jsou svatební a bývají v bytì novomanelù na èestném místì v modlitebním koutku. Pøed nimi se manelé a celá jejich rodina celý ivot modlí. Tyto ikony se povaují za „vdy divotvorné“.
Závìreèné políbení
Døíve se dìlo po modlitbì „Otec, Syn i Svatý Duch...“ Dnes se koná úplnì na závìr po mnoholetí. Knìz mùe udìlit køesanské políbení lásky enichovi i nevìstì,
poté se s nimi políbí i svìdkové a rodièe a pak všichni pøítomní. Knìzi nepøísluší
tuto èást svatby organizovat. (Zvyk praktikovaný na nìkterých místech, v rámci
nìho knìz vybízí pøítomné políbit novomanele, èasto vzbuzuje úsmìv èi pohoršení.)
Pøi propuštìní jsou vzpomínáni sv. apoštolùm rovní Konstantin a Helena pro jejich horlivost ke køesanství, díky ní jim dovolil Hospodin nalézt pro celé køesanstvo svatý Kristùv køí. Jejich horlivost ve víøe má být pøíkladem pro novomanele.
Svatý velikomuèedník Prokopios uèil dvanáct zboných ušlechtilých en jít na muèednickou smrt za víru v Krista ve svatebních šatech a s radostí jako na svatební
hostinu. To má ukazovat manelùm pøíklad horlivosti ve víøe, která po zboném
ivotì dovede køesana a k tomu, e bude Králem nebeským korunován slávou a ctí
v nebeském Jeho království.
Modlitba osmého dne
Kdysi nosili novomanelé svatební vìnce ještì týden po sòatku. Tenkrát se nepouívaly kovové koruny, ale vìnce spletené z ratolestí myrty a olivovníku, èi jiné
neuvadající rostliny. Odloení vìncù osmého dne se konalo s modlitbou knìze. Dnes
se koruny snímají u v závìru obøadu svaté Tajiny sòatku, jak je tam ukázáno,
avšak uvedená modlitba osmého dne se má pøeèíst (ji bez korun). Podobnì jako
dnes novokøtìnci nenosí køestní odìv celý týden po køtu a nepøicházejí osmého dne
do chrámu k obøadu odkládání køestní košile a smývání myra, leè modlitba na omývání osmého dne se ète hned po køtu.
Je zvykem èíst modlitbu na odloení vìncù nahlas ještì v rámci závìru obøadu
(tedy ještì pøed propuštìním obøadu sòatku) – napø. na místì zmínìném ve výše
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uvedené poznámce o svatebních ikonách.
Slova druhé modlitby (která se pøi výše uvedené praxi u nemusí èíst): „Ve spoleèném souhlasu sluebníci tvoji, Pane, vykonavše sòatek, jaký byl v Kánì Galilejské, budou uchovávat svatební znamení...“ se zøejmì vztahují k pøedsvatební
úmluvì, kterou døíve uèinil otec enicha s otcem nevìsty; dokumenty stvrzené pøed
svatbou se pøi sòatku pøedávaly novomanelùm, aby je uchovávali (jako svatební
znamení èili potvrzení do úschovy).

Pøedpoklady pro uzavøení sòatku
Oddávajícím duchovním má zákonitì být knìz té farnosti, ke které enich s nevìstou pøísluší, a to ve farním chrámu (tj. nikoliv v domácí kapli apod.). Pokud pocházejí snoubenci kadý z jiné farnosti, pak se svatba koná ve farnosti enicha èi
farnosti nevìsty podle toho, jaký je místní obyèej. Kadý duchovní tedy mùe oddávat jen své farníky (èili kdy alespoò jeden z páru je èlenem jeho farnosti), nesmí oddávat v pøípadì, kdy enich i nevìsta jsou pøíslušníky jiných farností, pokud by
sòatek mohl být vykonán jejich faráøem (výjimkou jsou mimoøádné pøípady a jen
pokud k tomu písemnì svolí farní knìz, do jeho farnosti oddávaní snoubenci patøí).
Snoubenci z jiné farnosti se tedy musí prokázat svolením svého knìze, které je doprovázeno jeho svìdectvím o snoubencích a o tom, e jejich sòatku nic nebrání (a o
provedení ohlášek). Pokud pocházejí snoubenci kadý z jiné eparchie, pak je nutný
ještì souhlas archijereje, v jeho eparchii se svatba koná.
Není pøijato, aby svatou Tajinu sòatku vykonával knìz, který sloil mnišské sliby (v historii byla tato otázka øešena rùznì, ale u metrop. Kyprian ve 14. stol. zakázal jeromonachùm konat obøad sòatku; 84. pravidlo Nomokanonu; proto se jeromonachùm zakazuje oddávat, s výjimkou nouzových situací – napø. na lodi (Nástol.
kniha).
Mu s enou, kteøí hodlají uzavøít sòatek, musejí to vèas oznámit knìzi (více ne
týden pøedem).
Je-li mono, nemá knìz oddávat svého syna èi dceru (výjimka pouze není-li
dosaitelný jiný knìz). Není dovoleno oddávat nìkolik párù najednou, je tøeba oddávat kadý pár oddìlenì. Také není dovoleno oddávat v postních èi sváteèních dobách
(viz níe o dobách pro konání sòatkù).
Povinností knìze, jemu je povoleno oddávat, je pøísné vyplnìní všech poadavkù, podmínek a pravidel, urèených zákony o manelství, jejich splnìní èiní provedený sòatek platným. Aby se knìz vyvaroval uzavøení nezákonného manelství,
musí se pøed konáním obøadu sòatku peèlivì pøesvìdèit, zda neexistují zábrany
k uzavøení manelství.
K tomu, aby sòatek byl vykonán zákonnì a platnì, musí vyhovovat kromì
zákonné formy i dalším podmínkám napø.:
a) zákonné staøí (sòatek se zakazuje osobám obojího pohlaví, jejich vìk pøesahuje 80 let – po dosaení 60 let je však nutný souhlas archijereje; dále muùm, jejich vìk nedosahuje 18 let, a enám, jejich vìk nedosahuje 16 let, – u nezletilých je
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však potøeba splnit i náleitosti, které vyaduje státní právo; schází-li k potøebnému vìku ménì ne pùl roku, mùe archijerej udìlit dispens); bylo-li manelství uzavøeno i pøesto, e oba èi jeden ze snoubencù nesplòovali poadavek pøedepsaného
vìku, je takové manelství nezákonné a neplatné (prohlásit neplatnost mùe jen
církevní soud);
b) tìlesná a psychická zpùsobilost k manelství (nesmìjí být oddáváni mentálnì
retardovaní, postiení idiotstvím nebo lidé šílení; manelství by bylo neplatné); (tìlesnou zpùsobilostí se míní schopnost plodit potomstvo);
c) oddávaní nesmìjí být v blízkém tìlesném pøíbuzenství a duchovním pøíbuzenství (vzniká kmotrovstvím): aa) manelství pøímých pokrevních pøíbuzných se bez
výjimek zakazuje bez ohledu na stupeò pøíbuzenství (absolutní vyluèující pøekáka); bb) manelství nepøímých pokrevních pøíbuzných (tzv. linie poboèná: strýc
/teta/ – synovec /neteø/) se bez výjimky zakazuje do 4. stupnì; ve vyšších stupních
mùe biskup sòatek povolit); cc) švakrovství (pomìr mezi jedním manelem a pøíbuznými druhého manela): napø. pro mue je zakázán je sòatek se sestrou (bývalé)
manelky (2. stupeò švakrovství) nebo s neteøí manelky (3. stupeò), vylouèen je
sòatek s vdovou po rodném bratru èi se sestrou zetì; bratr jednoho manela si
nemùe vzít dceru sourozence druhého manela (tj. jeho neteø) (5. stupeò) atd.; sešvakøení mùe být nejen dvourodé ale i tøírodé: napø. macechy vùèi manelu pastorkynì (tj. 1. stupeò tøírodého švakrovství – sòatek zakázán) nebo sešvakøení prvního z manelù s manelkou bratra druhého z manelù (tj. s manelkou švagra) (2.
stupeò sešvakøení tøí rodù – dnes se takový sòatek dovoluje); absolutní pøekákou
manelství je dvourodé švakrovství do 4. stupnì vèetnì (pro 5.—7. stupeò je nutné
povolení biskupa) a tøírodé švakrovství 1. stupnì. dd) Zákaz sòatku duchovnì pøíbuzných se omezuje na dva stupnì: napø. kmotr /kmotra/ nemùe si vzít svého
køtìnce a nemùe si vzít ani jeho rodièe (to je naprosto zakázané z dùvodu duchovního pøíbuzenství; takové pøíbuzenství však nevzniká mezi tìlesnými dìtmi kmotra
s jeho køtìncem, ani mezi tìmi, kteøí mají stejného kmotra, a proto mohou spolu
uzavírat sòatek; stejnì tak je dovoleno manelství vdovce s køestní dcerou jeho zesnulé manelky); duchovní pøíbuzenství se povauje za bliší ne pøíbuzenství pokrevní; ee) sem patøí i pøíbuzenství vznikající adopcí (vyluèuje manelství); pøi jakýchkoliv pochybnostech musí knìz pøed uzavøením sòatku konzultovat s biskupem, resp. církevním právníkem;
d) svobodné rozhodnutí se pro manelství ze strany enicha i nevìsty (mìl by být
souhlas i ze strany rodièù èi pìstounù) (nutný je svobodný souhlas enicha i nevìsty; zakázáno je, aby snoubenci vstupovali do manelství proti své vùli a proti svému
pøání, resp. pod nátlakem, neøku-li donuceni násilím);
e) enich ani nevìsta nesmìjí mít k jiným osobám vztah vyluèující uzavøení
manelství (napø. nesmìjí mít platné pøedchozí manelství); (enich i nevìsta musí
být buï svobodní, èi ovdovìlí po 1. èi 2. manelství, nebo v pøípadì, e jejich pøedchozí první èi druhé manelství bylo rozlouèeno zákonným zpùsobem církevním soudem; dùvody k ádosti o rozluku jsou: aa) smrt manela (manelky) (vèetnì smrti
duchovní – tj. odpadnutí od víry nebo do hereze); bb) dlouhodobá nezvìstnost; cc)
odsouzení za tìký zloèin; dd) prokázaná nezpùsobilost k manelství zpùsobující trvalou bezdìtnost nebo narušení svatosti manelského svazku smilstvem). (M. Fotij
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praví: první manelství je podle zákona, druhé manelství je kvùli shovívavosti
k lidské slabosti, tøetí manelství je u pøestoupením zákona a ètvrté – nestydatostí, ivotem zvíøecím; sv. Basil povauje tøetí manelství za neèistotu, avšak dodává,
e tøetí manelství se neodsuzuje a nezakazuje, protoe je stále ještì lepší ne
nevázanost);
f) státní a spoleèenská právní zpùsobilost k uzavøení zákonného manelství.
Dále je nutno pøipomenout, e pøekákou manelství je spáchaný zloèin, který
se svou povahou dotýká podstaty manelství (napø. vrada bývalého partnera).
Z náboenských vztahù vyluèují uzavøení manelství:
a) knìská hodnost (podle církevních pravidel knìz, diákon, hypodiákon, a tím
spíše biskup, nemohou vstupovat do manelství po pøijetí této duchovní hodnosti);
b) mnišské sliby;
c) rùznost vìrovyznání èi náboenství (praxe je nejednotná, urèí archijerej);
v pøípadì sòatku pravoslavného s jinoslavným køesanem musí být sòatek vykonán
v pravoslavném chrámu, pravoslavným knìzem dle pravoslavného obøadu a pravidel, a snoubenec nepravoslavného vyznání se písemnì zaváe, e nebude bránit
partnerovi praktikovat pravoslavnou víru ani na nìho nebude naléhat, aby se vzdal
pøíslušnosti k pravoslavné církvi, a e dìti budou vychovávány v pravoslavném
náboenství (viz církevní právo); smíšeného manelství se má pravoslavný køesan
vyvarovat. Církevní sòatek s pøíslušníkem nekøesanského náboenství není pravoslavnému køesanu dovolen.
V pøípadì, e o sòatek ádají osoby velice se lišící vìkem, musí knìz obìma vylíèit všechny nepøíjemnosti, které pro jejich manelský ivot z této okolnosti plynou.
Jestli však ani poté nezmìní své pøání vstoupit do manelství, mají být oddány bez
pøekáek.
Ohlášky
Tøi nedìle pøed oddavkami je nutno v chrámu po kadé nedìlní èi sváteèní liturgii ohlašovat chystanou svatbu. Knìz, diákon, èi almista pøed všemi shromádìnými vyhlašuje, e tyto dvì osoby se chystají uzavøít manelský svazek, a jménem duchovní správy oznamuje, e zná-li nìkdo nìjaké zákonné pøekáky tohoto sòatku,
má je bez prodlení oznámit duchovnímu správci. Jestli enich èi nevìsta patøí do
jiné farnosti, nutno vykonat ohlášky i tam. Tøítýdenní lhùta se mùe zkrátit na jednotýdenní, jestli v jejím prùbìhu je veliký svátek, pøi nìm se shromádí veliké
mnoství vìøících. (Výjimku mùe poehnat biskup.)
Knìz pøed svatbou ovìøuje (dle moností si o tom vyádá písemné doklady):
a) potvrzení matriky o datu narození (jsou-li pochyby o plnoletosti) a o provedení
køtu (køestní list èi potvrzení o sjednocení s církví);
b) osobní doklady s uvedeným bydlištìm (z toho plyne pøíslušnost k farnosti), spolu
s údaji o svobodném èi vdovském stavu (v takovém pøípadì je potøeba ještì úmrtní
list, v pøípadì rozvedených je nutno pøedloit výnos církevního soudu);
c) potvrzení o zpovìdi od farního knìze (v pøípadì, e je osoba z jiné farnosti, mùe
její farní knìz spolu s tím potvrdit její náboenské vyznání a rodinný stav);
d) pøípadnì i písemný souhlas poruèníkù èi rodièù ke sòatku nezletilého;
e) potvrzení archijereje, jsou-li okolnosti sòatku takové, e vyadují povolení
biskupa.
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Tyto náleitosti mùe pøed oddavkami provést civilní matrièní úøad, pokud se
církevní sòatek spojuje s obèanským sòatkem (tento postup se doporuèuje zvláštì,
je-li oddáván pøíslušník jiného státu).
O provedeném sòatku se sepisuje protokol se všemi pøedepsanými údaji a s
podpisem oddávajícího knìze, enicha a nevìsty a dvou svìdkù.
Zákonné místo pro vykonání obøadu sòatku je pravoslavný farní chrám. (Svatby
v kaplích a domovních modlitebnách jsou moné jen v pøípadì nedosaitelnosti
chrámu a s povolením archijereje.)
Svìdkové
Je poadováno, aby se obøadu sòatku, spolu s oddávajícím knìzem, enichem
a nevìstou, úèastnili dva svìdkové – jednoho svìdka má enich a jednoho nevìsta
(enichovi je svìdkem mu a svìdkem nevìstinným je ena). Pravidla stanovující,
jaká osoba mùe být svìdkem pøi pravoslavné svatbì, jsou stejná jako pravidla pro
kmotra pøi køtu. V ideálním pøípadì by mìl být svìdkem enichovým jeho kmotr
a svìdkem nevìsty její kmotra.
Doba ke konání svatby
Sòatky se nekonají:
a) v dobì od nedìle masopustní do nedìle Tomášovy (o nedìli Tomášovì u mùe
sòatek být);
b) po celý Petrovský pùst (pùst svatých apoštolù) (na svátek ap. Petra, není-li to
den pøed støedou èi pátkem, je mono sòatek konat);
c) po celý pùst pøed Zesnutím pøesv. Bohorodice (uspenský pùst) (vèetnì dne
pøed zaèátkem pùstu);
d) po celý Filipovský pùst (pùst pøed svátkem Narození Pánì) vèetnì dne pøed
zaèátkem pùstu a vèetnì sváteèních dnù: od svátku Narození do svátku Zjevení
Pánì – Bohozjevení) (èili v dobì od 14. listopadu do 6. ledna vèetnì; ani v samotný
svátek Bohozjevení se svatby nekonají).
e) ve dny pøed jednodenními pùsty (tj. pøed støedou a pátkem) se svatba v ádném pøípadì nedovoluje;
f) v den pøed nedìlí (tj. v sobotu) a v den pøed svátkem z Dvanáctera (sòatek se
nekoná ani v nedìli svatodušní – svaté Trojice kvùli pondìlnímu svátku);
g) sòatky by se také nemìly konat v den pøedcházející tìmto dnùm: 1. øíjna
(Záštita pøesv. Bohorodice) a 8. listopadu (Sbor archand. Michaela), 29. srpna (stìtí
Jana Køtitele), 26. záøí (sv. ap. Jana); dále i ve den pøed chrámovým svátkem a dalšími místními farními svátky.
Svatba by nemìla být v den pøed osobním svátkem èili tzv. „dnem andìla“ enicha èi nevìsty (ale v tomto pøípadì mùe knìz ustoupit naléhavé a odùvodnìné
prosbì oddávaných).
Pøed sòatkem se oba snoubenci vyzpovídají. Svatba se má konat co nejdøíve po
Boské liturgii, pøi ní oba pøistoupí ke svatému pøijímání. (Je-li to nutné, sòatek se
mùe konat i veèer (bìné v Øecku); ne však hluboko v noci.
Obøad svatby se skládá ze dvou èástí: zásnuby a sòatek (dosl. korunovace).
V praxi se dnes obì spojují do jedné bohosluby – obøad sòatku se koná ihned po
zásnubách.
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Máme dva druhy obøadu pro sòatek:
a) obøad velikého sòatku (koná se v pøípadì, e alespoò jedna osoba z oddávaného
páru vstupuje do manelství poprvé);
b) obøad dalšího sòatku (koná jen v pøípadì, e oba partneøi nejsou oddáváni poprvé; není dùleité, jestli se jedná o druhé èi o tøetí manelství). Zásnuby i korunovace
se u druhého sòatku konají stejným zpùsobem jako u prvního, ale obøad je ponìkud
jiný – ménì slavnostní, spíše v duchu pokání. Ap. Pavel píše o vdovách: „Je-li jim
nemono ít zdrenlivì, a vstoupí do manelství, nebo je lepší ít v manelství ne
být rozpálený“ (1 Kor 7,9).
Další náleitosti a okolnosti
enich i nevìsta mají znát zpamìti Otèenáš, Bohorodice Panno, Desatero
a Symbol víry. Pokud snoubenci neznají øádnì základy pravoslavné víry, musí je
knìz pøed svatbou pouèit. Jak se má stát rodièem ten, kdo neumí ani základní modlitby a základní pravdy víry køesanské?
Knìz nesmí oddávat osoby opilé. Nutno poèkat a vystøízliví.
Je mono oddávat ty, kteøí jsou pod epitimií. Epitimie toti není zákazem
uzavøít sòatek (vyjma zvláštì stanovených pøípadù). Nutný je však souhlas místního archijereje.
Nevìsta nesmí být v období poporodního oèišování (40 dnù), protoe ena v tom
èase nemùe do chrámu ani vkroèit. Stejnì tak nesmí mít nevìsta mìsíèky. V obou
pøípadech musí být svatba odloena na dobu, kdy je ena oèištìna. V pøípadì krajní
nouze èi jiných zvláštního zøení hodných okolností mùe knìz podle svého svìdomí
projevit shovívavost s ohledem na slova Apoštolských ustanovení: „Ani porod ani
krvotok nemohou poskvrnit pøirozenost lidskou nebo oddìlit èlovìka od Ducha Svatého, leè jen bezbonost a nezákonné skutky“ (6. kniha, 27. kap.). Dle evangelia se
krvotoká ena dotkla lemu roucha Pánì a On ji za to nepokáral ani neobvinil, ale
naopak uzdravil. (To se týká jen svatby. Ke svatému pøijímání však nevìsta v takovém tìlesném stavu pøistoupit nemùe.)
Tìhotenství nevìsty není dùvodem pro odmítnutí vykonat svatou Tajinu sòatku.
Pøedsvatební souití pùvodce tìhotenství s nevìstou (platí všeobecnì pro nezákonné souití tìch, kdo vstupují do manelství) není samo o sobì pøekákou k uzavøení manelství. Nutné je však, aby takové osoby bezpodmíneènì nejprve oèistily
své svìdomí pøi zpovìdi pøed knìzem (svým zpovìdníkem).
Podle pevnì stanovené tradice nesmí diákon ani knìz nosit snubní ani ádný
jiný prsten.

Doplòky – o manelství
Námìty pro knìze pøi pronášení pøedsvatebního a svatebního pouèení o svaté
Tajinì manelství a k pøípravì snoubencù pro uzavøení manelství.
Církev uèí, e manelský ivot musí být v souladu s pravidly køesanské morálky. Manelství se nemùe uzavírat kvùli bezuzdné vášni, ale musí být uzavøeno
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s myšlenkou na Boha a mravní zákon a k Boí slávì. Proto církev poaduje, aby ti,
kteøí uvaují uzavøít manelství, uvìdomili o tom církevní pøedstavené a vzali si od
nich poehnání k uskuteènìní svého pøání. Sòatek tudí musí být náboensky posvìcen.
Podle uèení pravoslavné církve, je uzavøení manelství Tajina, pøi ní se pøed
knìzem i Církví enich s nevìstou svobodnì zavazují k manelské vìrnosti, kterou
si vzájemnì slíbí, a poté je jejich manelský svazek poehnán dle zpùsobu duchovního svazku Krista s Církví, a vyprošuje se pro nì blahoda èisté svornosti a dar
poehnaného plození a pomoci ke køesanské výchovì dìtí.
Knìz by mìl dùraznì pohovoøit o závanosti rozhodnutí uzavøít sòatek, o manelském ivotì, povinnostech manelù k sobì navzájem, o nutnosti zachování
manelské vìrnosti, o poehnání i strastech ivota manelského, o rození a výchovì
dìtí, co je neodluèitelnou souèástí manelství, o vytváøení a pìstování køesanské
rodiny (pøipomíná, e úèelem manelství je tajemné spojení mue a eny, spojení to
duchovní, duševní i tìlesné v jednu duchovní bytost, ve které se sdílejí dva lidé –
mu a ena, spoleènì se radují a spoleènì i trpí; pøirozeným dùsledkem tohoto spojení je poèetí a rození dìtí; o ty je tøeba se tìlesnì a duchovnì starat – dát je pravoslavnì pokøtít, peèovat o jejich duchovní výchovu a vzdìlání v pravoslavné víøe a co
nejèastìji je vodit do chrámu; dbát, aby dìti ily v Církvi.
Ti, kdo se chystají k zasnoubení a uzavøení manelského svazku tím berou na
sebe slib vzájemné oddanosti, zachování vìrnosti a vytvoøení pravoslavné køesanské rodiny. Pán pøikazuje manelùm, aby ena od mue neodcházela, a mu a enu
neopouští (1 Kor 7,10—11).
Knìz vysvìtluje, e uzavøení manelství je doivotní slib zavazující k zachování
vzájemné vìrnosti a oddanosti i k projevování patøièné úcty, lásky a pomoci. Sòatkem tedy na sebe manelé berou povinnost ít spolu nerozluènì po celý svùj pozemský ivot v souladu, pokoji a lásce, vyhýbat se vzájemným sporùm, obviòování,
ubliování slovy i skutky. Je to nároèný úkol, k nìmu je nutno si stále vyprošovat
Boí poehnání a pomoc. Ji pøi zásnubách však Bùh posílá svého andìla, aby pøedcházel manele, chránil jejich svazek a vedl je do Království Boího.
Písmo svaté praví: „Proto mu opustí svého otce i svojí matku a pøilne ke své
enì a budou jedním tìlem“ (1 Moj. 2,24), „take u nejsou dvì tìla, ale jedno. Co
tedy Bùh spojil, èlovìk nerozluèuj!“ (Viz i Mat 19,5—6).
Tvoøíce jedno tìlo, mají manelé i jednu duši a vzájemnou láskou probouzejí jeden v druhém horlivost, úsilí ke zbonosti. Nebo manelství, jak praví sv. Øehoø
Theolog, pøipoutává více k Bohu, protoe lidé ijící v manelství mají více pohnutek
obracet se k Nìmu... Kdo má povinnost starat se o milovanou manelku a dìti, ten
zápasí v mnohem širším moøi ivota, potøebuje tedy vìtší pomoc Boí a zároveò on
sám zaèíná víc milovat Boha11.
V køesanském manelství bere mu na sebe køí rodinného ivota, aby il
v Kristu. A ena èiní to samé, kdy se stává jeho pomocnicí a pøítelkyní. ena tomu
odpovídá svým organickým, vnitøním, nerozdìleným principem, jednotou s muem
podle poadavkù svého rozumu, náklonností srdce a zamìøením vùle.
Døíve se pøi zásnubách pouívaly prsteny z rùzných materiálù – støíbrný a zlatý:
pro enicha støíbrný (pøipomíná enichovi, e nevìsta je „køehká nádoba“, jemná
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jako Luna) pro nevìstu zlatý (pøipomíná jí mue: mu je pro manelku „svìtlo oèí“,
jak praví Písmo; je ochráncem eny, kdy je s ní, je klidná). enichovi prsten ukazuje, e je mu od Boha dána moc a vláda nad enou, vláda však v lásce. Prsten na ruce
eny ukazuje, e mu jí svìøil moc a vládu nad celým domácím hospodáøstvím a majetkem. ena je dle Bible „pomocnicí mui“.
Mu, podle sv. Jana Zlatoústého, skutky i slovy zasévá v domì zbonost; a ena
nech dohlíí na dùm, ale kromì této povinnosti má ještì nároènìjší úlohu, aby rodina pracovala pro Boí Království12. Mu si má uvìdomit, e musí projevovat péèi
o spásu duše své manelky. ena má stejnou odpovìdnost jako mu za to, aby se vše
v rodinì dìlo ke slávì Boí. Starostlivostí o tyto vìci nedovolují manelé, aby se
k nim pøiblíily rozpory, nepøátelství, nenávist. Za to – i pro to – vše posílá Bùh svoji
blahoda a slibuje chránit místo jejich pøebývání. Prostøednictvím manelství jsou
manelé povinni vniknout do ivota Církve láskou k pravdì (2 Tes 2,10), tj. tak, aby
svìtlo této lásky zazáøilo pro nì v celé plnosti a svítilo jim stále.
Manelé budují svùj ivot na Boích pøikázáních, které je uèí novému ivotu
a pomáhají správnì øešit ivotní úkoly a problémy.
Prostøednictvím obøadu bohosluby Tajiny manelství povyšuje svatá Církev
manelský svazek na stupeò svaté Tajiny. Úèastí na jejím konaní enich a nevìsta
skládají pøed knìzem a Církví svùj svobodný slib setrvat vdy ve vzájemné manelské vìrnosti a nerozluèném spojení. A Církev jejich pøání stvrzuje. Jejich svazek je
poehnáván jako duchovní svazek podobný svazku Krista a Církve, jako obraz tohoto duchovního sjednocení. Pro ty, kteøí vstupují do manelství, vyprošuje Církev milost èisté jednomyslnosti k poehnanému rození a køesanské výchovì dìtí.
Manelství je malá církev. Smysl a podstata manelství je sluba Bohu. Do
manelství mají mu i ena pøinést jako nejcennìjší vklad a vìno svou neposkvrnìnost a nevinnost, která se stává pevným a drahocenným základem manelství.
Manelé by nemìli dùvìrnì znát nikoho jiného ne jen sebe vzájemnì. Proto je tak
dùleité uchovávat si v mládí èistotu a pro zákonné manelství.
Bùh však pøijímá kadého, kdo má pevný úmysl oèistit svìdomí pokáním
a vstoupit na cestu vìrnosti a zaloení rodiny.
Nelze slovy vyjádøit štìstí manelství, potvrzeného Církví, posvìceného jejími
modlitbami a poehnaného Bohem! Štìstí netkví ve správném výbìru partnera, jak
se dnes všeobecnì povrchnì soudí. Sòatek je toti uzavírán na nebesích. A manelské štìstí musí být vymodlené.
Jeden z pøíznakù dobrých mravù toho, koho si chceš vzít, je úcta k rodièùm.
Láska není jen uspokojení, ale pøedevším sluba. ena je spasena rozením dìtí
(1 Tim 2,15), setrvává-li v pravoslavné víøe v Boha, ve vìrnosti svému mui a dìti
vychovává v uèení Boím.
Písmo dále praví: „hlavou kadého mue je Kristus, hlavou eny mu a hlavou
Krista je Bùh“ ... „Vdy mu není z eny, nýbr ena z mue.Mu pøece nebyl stvoøen pro enu, ale ena pro mue“ ... „V Kristu ovšem není ena bez mue ani mu bez
eny,vdy jako je ena z mue, tak i mu skrze enu – všecko pak je z Boha“ (1 Kor
11,3 a 8,9 a 11,12).
Pouèení o intimním manelském ivotì. Povinností manelù je zdrovat se intimního manelského souití pøed svatým pøijímáním (od pøedveèera), protoe veš-
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keré podobné skutky odporují principùm pùstu, kterým se na pøijímání svatých
Darù pøipravujeme. Z tého dùvodu pravoslavná tradice nedovoluje manelské obcování v postní dny støedu a pátek (od pøedveèera); stejnì tak se nemají tyto skutky
dít v období ètyøech delších pùstù.
Slova ap. Pavla o intimním manelském souití: „Nerozluèujte se jeden od druhého, leda se vzájemným souhlasem a jen na èas, abyste byli volni pro modlitbu (tj.
v dobì postní; pozn.). Potom zase buïte spolu, aby vás satan nepokoušel skrze nezdrenlivost vaši“ (1 Kor 7,5). Manelé se tedy nemají svévolnì odpírat jeden druhému, protoe to mùe vyvolávat nespokojenost èi vést k rozbití manelství nevìrou.
Jiné zamyšlení
Podle sv. Jana Zlatoústého je manelství „podivuhodná ctnost“.
Svojí bohoslubou Církev zprostøedkovává novomanelùm blahodatné síly k setrvání v jednotì spoleèného ivota, aby byli oba „jedním tìlem“ (1 Moj. 2,24) a s
Církví byli „jedno srdce a jedna duše“ (Sk 4,32). Poèátek svého ivota novomanelé
spojují se zjevenou pravdou: „Nebo kde se dva nebo tøi shromádili v mém jménu,
tam jsem mezi nimi“ (Mt 18,20). Tato pravda podle víry tìch, kteøí vstupují do
manelství, jim odkrývá tajemství pøítomnosti samého Jeíše Krista mezi nimi,
který je korunuje slávou a ctí.
Ohlednì rození a výchovy dìtí: svatý Jan Zlatoústý srovnává manelský svazek
køesanù s hnízdem, ve kterém matka krmí mláïata, aby se ptáèata nauèila bezpeènì létat, aby se jim zpevnila køídla, objevila se síla a mláïata nezùstávala v hnízdì
navdycky. „Hospodin,“ øíká sv. Jan Zlatoústý, „nás od vìènosti vedl k nebi a ukázal
nám cestu, která tam vede... A kdy to ukázal, zanechal nás na dlouhý èas v tomto
svìtì a v manelství jako v hnízdì. Kdy nám po èas toho dlouhého èasu vyrostla
køídla cností, tehdy pøišel On, zaèal nás tiše a pomalièku vyvádìt ze zdejšího pøíbytku, uèe nás vznášet se k hornímu (nebeskému) sídlu. Tímto zpùsobem... ti ušlechtilí, svìtlo milující, opouštìjí s velkou lehkostí hnízdo, vzlétají do výšin a dosahují nebeské, zøíkajíce se pozemského“13.
Svatost køesanského manelství je èiní takovým, e se nesrovnává s ádným
manelstvím uzavøeným mimo Církev, nebo Boí milost se stává „skálou“, na které
se rodina buduje, jak ji bylo øeèeno, jako „domácí církev“ (Kol 4, 15), „církev podle
podstaty svého ivota“14. Právì církevnost dává rodinì køídla, pomocí nich je
mono se vznést do horního svìta a nasycovat rodinný ivot blahodatnou láskou
k Bohu a k sobì navzájem. Církevnost jim dává klíè ke zbonému pøání èistoty
a peèe oddanosti, která je naprosto nutná k naplnìní manelského tajemství a k
pokroku ve zbonosti. Èistota a oddanost køesanského manelství otevírají dveøe
k promìnì ivoèišného tìla rodiny na tìlo duchovní.
V dùsledku blahodatného pùsobení bohosluby Tajiny manelství dostávají
manelé sílu stát se „pøístavem èistoty“. S pomocí Boí napomáhá manelský svazek lidem sílit ve víøe a v jednotì køesanského ivota, aby dosáhli míry plného
vzrùstu Kristova – dokonalého èlovìka (Efez 4,13).
Manelství je posvìcením a souèasnì svatou Tajinou. V nìm se uskuteèòuje promìna èlovìka, rozšíøení jeho osobnosti. Èlovìk získává, objevuje, nachází nový pohled na ivot, nové ivotní pocity a zkušenosti, rodí se pro svìt v nové plnosti. Pouze
v manelství je moné plné poznaní èlovìka, vidìní jiné – druhé – osoby. V manel-
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ství se èlovìk ponoøuje do opravdového ivota, vstupuje do nìj skrze druhou osobu.
Nachází sebe v druhém. Toto poznání a nový ivot nám dávají zakusit završující plnost a uspokojení, které nás èiní bohatšími a moudøejšími.
Tato plnost se prohlubuje ještì tím, e ze dvou lidí, spojených jedním ivotem,
vzniká tøetí – jejich dítì, které se má nadále rozvíjet podle zákonù dokonalosti.
Avšak kdy mezi maneli – rodièi – panuje nesoulad a spor, který nejsou schopni
pøekonat, tehdy také dítì bude plodem tohoto sporu a jeho pokraèováním.
Uvaujeme-li o manelství, musíme zároveò myslet na rození dìtí. Dìti jsou
Boím poehnání. V dìtech se rozvíjí krása matèiny i otcovy duše. Rození dìtí je po
blahodati nejvìtším Boím darem èlovìku.
Prostøednictvím Tajiny manelství je udìlována manelùm Boí milost i k výchovì dìtí, které køesanští rodièe jen napomáhají, jak se o tom vyslovil apoštol Pavel: „Nikoliv já, ale blahoda Boí, která je se mnou“ (1 Kor 15,10).
Andìlé ochránci pøidìlovaní dìtem pøi svatém køtu na celý ivot, tajemnì, ale
pøi tom citelnì, napomáhají rodièùm pøi výchovì jejich dítek, kdy od nich odvracejí
rùzná nebezpeèí.
Jene pokud se manelství stalo pouhým vnìjším spojením a nikoliv vnitøním
vítìzstvím u obou manelù nad svojí sebeláskou a pýchou, pak se to projeví té na
dìtech, a bude to mít za následek jejich neodvratné odcizení od rodièù – rozkol v domácí církvi. Proti tomu lze bojovat jen kadodenním budováním manelství, pøemáháním svých vášní a marnivostí, individualismu a sobectví èili sebelásky, která
podrývá skuteènou oddanost a obìtavou lásku. Manelé nejsou vlastníky jeden druhého. Tajemství šastného køesanského manelství spoèívá ve spoleèném plnìní
Boí vùle, které spojuje jejich duše navzájem a s Kristem. Jedinou cestou k tomu je
stálé prohlubování duchovní ivota. Je potøebné uèit se být nároèný k sobì a laskavý
k druhému, být velkorysý a dokázat odpouštìt. Je nutno vše nasmìrovat k jedinému cíli – zachování lásky a duchovnosti v rodinì; ostatní pøijde poté. Jeíš Kristus
pravil: „Hledejte vy nejprv království Boího a spravedlnosti jeho, a vše (ostatní co
potøebujte) bude vám pøidáno. Ví zajisté Otec váš nebeský, e (to všechno) potøebujete“ (Matouš 6,33 a 32). Zdá se to být snadné, ale je ve skuteènosti velice tìké nést
odpovìdnost za vzájemný svazek, dokázat zaujmou v rodinì své postavení – mu
místo odpovìdnosti za rodinu a za její zabezpeèení a ochranu, ena pokorné místo
pomocnice, vnitøní péèe o potøeby rodiny a výchovy dìtí. Bùh pomùe tam, kde je na
jedné stranì zbonost a pokora a na stranì druhé odhodlání a touha budovat
køesanské manelství. Manelství je nesení køíe. Trpìlivé snášení tìkostí pøináší svým èasem sladké duchovní plody. Ne nadarmo se pøi sòatku zpívá: „Svatí
muèedníci...“
Evangelium o zázraku promìnìní vody ve víno v Kánì Galilejské se ète pøi svatbì jako symbol sòatku. Snoubenci pøicházejí do chrámu a v nádobách svých srdcí si
pøinášejí „vodu“ lidské vzájemné náklonnosti a rozhodnutí zaloit rodinu. Pøi svaté
Tajinì sòatku se pøítomností Kristovou, skrze poehnání knìze, mìní tato „voda“
na silné a sladké víno manelství. Snoubenci, kteøí pøišli do chrámu, neodejdou
z nìho stejnými, jakými byli pøed tím. Odnášejí si v srdci radost, pokoj a sílu
k manelskému ivotu.
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Proto pijí novomanelé v chrámu ze spoleèné èíše víno, aby tím svìdèili o své pøipravenosti pít kalich ivota, který je naplnìn radostí i souením, dobrem i tìkostmi, tím, co nám prozøetelnost Boí sešle, aby utvrdila tuto rodinu a oèistila ji od neèistých pøímìsí. V manelství se mají mu i ena oèistit jako zlato v ohni, povznést
se ze zemì na nebe jako dvì svìtla, která nezhasnou na vìky.
Kdy knìz vede novomanele prùvodem kruhem kolem evangeliáøe, naznaèuje
se tím, e jako první spoleèné kroky konají manelé vedeni knìzem okolo evangelia,
tak celý svùj ivot musí øídit dle evangelia a mají se nechat vést církví. Je obtíné si
pøedstavit, e by manelský pár mohl vítìznì završit svou ivotní pou, nebude-li se
neustále utíkat ke svému duchovnímu otci, jemu jedinému mohou a mají vypovìdìt všechny tìkosti, s nimi se na své manelské cestì støetávají.
Konec a Bohu sláva!

Poznámky k pøekladu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dosl. neposkvrnìné, tj. nezneuctìné
Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a ochraòuj nás...
Zostuzení, potupy, ostudy
údem
Dosl. dlouhou aktivitu, èinorodost
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který by pøi nìm stál. Dle ekum.: pomocníka, jemu rovného.
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Koruny = vìnce
Smìlostí
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