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1. NÁMLUVY

MUŽÁCI: Lásko, bože, lásko

 Ženich: Prosím Vás, já by sem sa Vás chtěl optat, esli mně ju dáte.“ 

Rodiče (dělají drahoty): „Ale synku, dyť ona sa mosí napřed naučit vařit, chleba péct...“

Ženich  :   Šak ona sa to naučí.

Rodiče: Dyž sa ti líbí a chceš si ju vzít, tož si ju vem!

2. ZVANÍ NA SVATBU

MUŽÁCI: Dyž sem k     vám má milá chodíval  

Starší mládenec: „Vzácní páni ušlechtilí aj všecky hospodyně, došli sme k vám v tuto chvílu jako
řada  stromů,  vyslaní  od  panny  nevěsty  a  pana  ženicha,  kerý  tu  s  nama  stojí,  abyste  se  za  ně
nestyděli a jich ve středu v deset hodin do chrámu Páně doprovodili.  A na mňa vzácnó prosbu
vkládá a vás všeckých v domě žádá, abyste sa zaňho nehaňbili, a co vzácní hosti, v miléj upřímnosti
jejich svaťbu oslaviti chtěli. Znám já lásku teho domu, proto pevně věřím temu, že moju prosbu
vyslyšíte a isto istě sa dostavíte.“

MUŽÁCI: Ty musíš má milá

3. SVATEBNÍ PŘÍPRAVY

Družičky:

A bude svatba!

To bude práce!

Všecko uklidit, umyt vokna, vylíčit vápnem!

Nezapomeň, vysypat čisté písek kolem domu.

A hlavní bude hostina.  Musíme obejít všecky sósedy, aby něco poslali:  pšenicu, slepice,  vajíčka,
tvaroh, mlíko, máslo …
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Naša svatba bude velká, vykrmíme kačeny, zabijeme prase a hospodář mosí kópit k pití dobré víno
a slivovicu.

Musí sa pozvat ta nélepší vyhlášená kuchařka!

Obendeme sósedy a doneseme náčiní a nádobí: necky, vařečky, hrnce, mísy, talíře …

A pak uděláme lokše a zaděláme na koláče. Mosí byt veliké, nadívané tvarohem, navrchu s povidly
a posýpátkem.

Kmotra:  Dřív byly koláče chutnější než včíl. Uprostřed byla jamka plná mastného, enom se pily.
Dneska nadělajó drobky a nikde nic.

MUŽÁCI: To vínečko ryzlinkový  

4. SVÍCA

Starší družička: Pudeme na svíco!

Starší mládenec: Chystéte se!

(zatemnění sálu, text svíce, svíčky)

MUŽÁCI: Ej od Buchlova

MUŽÁCI: Po dolině tichý větřík povívá

Mládenec (ženichovi):  Pane ženichu, skázala tě nevěsta pozdravovat,  aby ses na ňu nezlobil  a
pěknó hostinu dnes mládencom a dróžkám vestrojil. Nevěsta milá taky pěkné pozdrav posílá tvém
rodičům, prosí, abys na ňu nezapomněl při té slavné hostině, neb ona by taky ráda přítomna byla.
Ona, jako poctivá panna, nepřinde sem sama. Musíš pro ňu sám jíti, budeš– li ju  zde chcet míti.
Pochválen Pán Ježíš Kristus.

Matka ženichova: Vítám tě, nevěsto milá! Chcu, abys jako moje cera se mnó žila. Přeju tobě, abys
s mým synem ščasná byla. (nevěsta políbí matce ruku).

MUŽÁCI: Svíca 

5. ODPROŠENÍ RODIČŮ

MUŽÁCI: Hore kopcem
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(Rodiče  nevěsty  sedí  na  židlích,  před  nimi  starší  družička  rozprostře  bílý  šátek  na odprošení  rodičů.
Družičky rozdávají rozmarýny.)

Starší družička:

Nevěsto milá,

dnes ti nastává smutná chvíla.

Mosíš před rodiče své pokleknóti,

s nima se rozlóčiti,

za vychování poděkovati

a o požehnání poprositi.

Nevěsta:

Rodičové moji drazí, nebuďte tak zatvrzelí,

já vás prosím pro Boha, esli sem vám ublížila, ponéprv, odpusťte mi!

Prosím já vás podruhý a pro všecky svatý, Odpusťte mně!

Rodiči moji drazí, Děkuju vám za vašu prácu,

Za vaše vychování a prosím vás o požehnání!

Matka nevěsty:

Již dost prosby, cero milá, Vše sem ti odpustila, a požehnání tobě dávám.

Otec nevěsty:

Již dost prosby,cero milá,   Vše jsem ti odpustil a požehnání tobě dávám.

Družička:

Povstaň, nevěsto milá,

Prosba tvoje vyslyšená!

Budem dále s Pánem Bohem pokračovat,

Do chrámu Páně se ubírat.

S Pánem Bohem!

(Starší družička odnáší dva rozmarýnové věnečky spojené bílou stuhou do kostela.)
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6. Z KOSTELA

MUŽÁCI:   Tlučú, tlučú, otevřete  

(Zamčený dům nevěsty. Nevěsta má na krku rozmarýnové věnečky.)

Starší družička:  Maminko drahá, proč máte zavřeno na všecky závory? My se vracíme z chrámu
páně, mladý manžele přivádíme.

Ženich: Tati, mami, otevřete a na nás se podivéte, jakou já si vedu ženušku, červenó jak růžičku.
Ona  bude  hodná  jako vaše  dcera  a  ke  mně  jako moje  žena.  Prosím  vás,  otevřite  a  na  nás  se
nehněvéte.

Ženichova matka (nese pecen chleba, sůl a nůž): Nate, nakrojte si chleba, milé děti, abyste ščasní
spolem byli.

7. HOSTINA

MUŽÁCI: Zaspala nevěsta

(Mládenci mají talíře s  koláčky.)

Šimon  :   Havránku, havránku! Ustupte na stránku!

Lukáš: Nechcu já vás mnoho obtěžovat, aj chcu vás , páni hosti, dobře obsluhovat.

Ondra: Polévka velmi dobrá bude na stůl přinešena, ona je velmi mastná, neb je z rakú uvařena.

Radim  :   Dyž pan ženich chcel tóto svatbu dělat, musel on si zvláštní rybáře pozvat,

aby raky nachytali, svatebčanům připravili.

Prosím, už nesu, až se celé třesu.

(Rozbije mísu.)

Šimon: Velkó námahu to dalo, než se to vše nachystalo.

Lukáš: Ženich chcél mět svatbu boható, kázal zabit kačenu roható.

Ondra: A krávu drdolató, aby vystrojil svatbu boható.

Všichni: Veselo muziko! 

(Přináší se svatební koláč)

Šimon  :   Koláč svatební vám toťka neseme a všecičko vám o něm povíme.
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Lukáš:  Kolik je je v koláčko kláskó, tolikrát ať vám ženich vyzná každičké deň lásko.

Ondra:  Kolik je v kláskách zrneček, tolek ať vám dá z láske na dobró noc hobiček.

Radim  :    Kolik je v koláčo kvítek, tolik ať vychováte dítek.

Šimon: A že je v makověnce zrnek toze moc, tolik let ať trvá vaša vzájemná věrnosť.

MUŽÁCI:   Kemu je tak dobře, jak ženáči vám.  

8. ČEPENÍ NEVĚSTY

(Před nevěstu družičky rozprostřou plachtu, talíř s  odloženým věnečkem, turecký šátek- uvážou starší
ženy)

MUŽÁCI: Vdávala maměnka

Starší družička:

Tato ctná nevěsta věneček skládá, přičemž mě upřímně žádá,

abych za ňu prosila mládence a družičky, všechny přítomné hosty a kmotřičky.

Kája: By oni tak laskaví byli, nějakým dárečkem ju oblažili.

Lucka  :   A jé do věnečka na talíř položili. Ona bude mnoho potřebovat.

Lenka  :   Bude si svó domácnost zařizovat.

Aneta: Prosím vás, byďte tak laskaví a udělte jí dáreček malý.

(Talíř s  vybranými penězi položí před nevěstu, posadí ženicha, kterému dají fajku, a nevěstu, které dají
na hlavu turečák jako vdané ženě.)

MUŽÁCI: Přines nám synečku

Starší družička:

Chcu panu ženichovi a nevěstě na zdraví připíti.

Ctný pane ženichu a ctná paní nevěsto, připíjím vám přes ubrus bílý, abyste ve svornosti a lásce žili.

MUŽÁCI: Pime vínečko
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