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ÚVODNÍ SLOVO 
 

 Drazí snoubenci! 

  

Připravujete se na manželství. Manželství a rodinný život rozhodnou o časném i 

věčném osudu mnoha lidí. Na řemeslo se lidé připravují tři roky, na manželství, na ot-

covský a mateřský vychovatelský úkol mnozí jen kratičce. Kdo s vámi promluví vážně o 

budoucím manželství? Cizí lidé asi sotva, a  vaši nejbližší, rodiče? Buď nedovedou vy-

jádřit, co by vám chtěli říct, nebo mají určité zábrany, jde-li o intimní otázky.  

 Proto je svatou povinností kněze, aby vám pomohl. Je přece vaším duchovním 

otcem a chce, abyste byli v manželství šťastni. Jste také dětmi Církve svaté. Ona je 

naší společnou matkou, má dlouholeté zkušenosti a záleží jí na tom, abyste mohli 

spokojeně žít. Svatá matka Církev dostala od svého zakladatele Ježíše Krista pověření 

vést lidi k nejvyššímu cíli. Jí řekl Kristus Pán: „Kdo vás slyší, mě slyší“ (Lk 10, 16). 
 Prosím vás tedy, abyste v této době přípravy na manželství navázali užší a vře-

lejší vztah ke své svaté Církvi a k Pánu Bohu. Především vás prosím, abyste obnovili 

své náboženské vědomosti, pravidelně se modlili a  přicházeli na nedělní mši svatou. 

Pamatujte si, že budujete základy pro  své budoucí životní štěstí. 

 Texty, které jsem pro vás připravil, vám chtějí pomoci osvěžit si některé modlitby 

a  zásady křesťanského života. Povedou vás k vážnému zamyšlení nad cílem života a 

manželství. Pomůžou vám, abyste se dokonaleji poznali. Proto vás velice prosím, 
abyste si tyto studijní texty důkladně přečetli. 
 V den svatby budete stát před oltářem celí v novém. Pocit uspokojení a hluboké 

radosti však budete mít tehdy a jen tehdy, když se na tento veliký den připravíte du-

chovně, s opravdovostí, a když pozvete samotného Krista Pána do svého srdce, očiště-

ného ve svátosti pokání. On vám udělí svou milost a požehnání, které budete stále 

potřebovat. 
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ZÁKLADNÍ MODLITBY 
 
Znamení kříže 
 Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. – Amen. 
 
Chvála Nejsvětější Trojice 
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, – jako byla na počátku, i nyní, i  vždycky – a 
na věky věků. – Amen. 
 
Modlitba Páně 
 Otče náš, jenž jsi na nebesích, – posvěť se jméno tvé. – Přijď království tvé. – 
Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. – Chléb náš vezdejší dej nám dnes. – A 
odpusť nám naše viny, – jakož i my odpouštíme našim viníkům. – A neuveď nás v 
pokušení, – ale zbav nás od Zlého. – Amen. 
 
Apoštolské vyznání víry 
 Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, – i  v  Ježíše Krista, 
Syna jeho jediného, Pána našeho: – jenž se počal z Ducha svatého, – narodil se z 
Marie vždy Panny, – trpěl pod Ponciem Pilátem, – ukřižován, umřel i pohřben jest; – 
sestoupil do pekel, – třetího dne vstal z  mrtvých; – vstoupil na nebesa, – sedí po 
pravici Boha, Otce všemohoucího; – odtud přijde soudit živé i mrtvé. – Věřím v Ducha 
svatého, – svatou Církev obecnou, – svatých obcování, – hříchů odpuštění, – těla 
vzkříšení – a  život věčný. – Amen. 
 
Zdrávas Maria 
 Zdrávas, Maria, milosti plná, – Pán s tebou; – požehnaná ty mezi ženami – a 
požehnaný plod života tvého, Ježíš. – Svatá Maria, Matko Boží, – pros za nás hříšné – 
nyní i v hodinu smrti naší. – Amen. 
 
Zdrávas Královno 
 Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, – živote, sladkosti a naděje naše, buď 
zdráva! – K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, – k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v 
tomto slzavém údolí. – I protož, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči – a 
Ježíše, který jest požehnaný plod života tvého, – nám po tomto putování ukaž. – Ó 
milostivá, – ó přívětivá, – ó  přesladká Panno Maria! 
 
Pod ochranu tvou 
 Pod ochranu tvou se utíkáme, – svatá Boží Rodičko. – Neodmítej naše prosby v 
našich potřebách, – ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, – Panno slavná a 
požehnaná! – Paní naše, – Prostřednice naše, – Orodovnice naše, – u Syna svého nám 
smilování vypros, – Synu svému nás doporuč, – k Synu svému nás doprovoď. 
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Anděl Páně 
 Anděl Páně zvěstoval Panně Marii – a ona počala z Ducha svatého. – Zdrávas, 
Maria... 
 Maria řekla: Jsem služebnice Páně, – ať se mi stane podle tvého slova. – 
Zdrávas, Maria... 
 A Slovo se stalo tělem – a přebývalo mezi námi. – Zdrávas, Maria... 
 Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, – aby nám Kristus dal účast na  svých 
zaslíbeních. 
 Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; 
vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a  kříž přivede k slávě 
vzkříšení. Skrze téhož Krista, Pána našeho. – Amen. 
 
Raduj se, Královno nebeská (modlíme se místo modlitby „Anděl Páně“ v  době 

velikonoční) 
 Raduj se, Královno nebeská, aleluja, – protože splnil Pán slova svá, aleluja, – z 
mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja, – u něho za nás oroduj, aleluja. 
 Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja, – neboť Pán vpravdě z  mrtvých vstal, 
aleluja. 
 Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil 
svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života 
věčného. Skrze téhož Krista, Pána našeho. – Amen. 
 
Svatý Michaeli 
 Svatý Michaeli, archanděle, – opatruj nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, 
– budiž nám ochranou. – Přikažiž jemu Bůh, pokorně prosíme, – a ty, kníže vojska 
nebeského, – uvrhni Satana a jiné duchy zlé, – kteří ke zkáze duší světem obcházejí, – 
božskou mocí do propasti pekelné. – Amen. 
 
Anděle Boží 
 Anděle Boží, strážce můj, – rač vždycky být ochránce můj: – mě vždycky veď a 
napravuj, – ke všemu dobrému mě vzbuzuj. – Ctnostem svatým mě vyučuj, – ať jsem 
tak živ, jak chce Bůh můj. – Tělo, svět, ďábla přemáhám, – na tvá vnuknutí pozor 
dám. – A v tom svatém obcování – ať setrvám do skonání, – po smrti pak v nebi věčně 
– chválím Boha ustavičně. – Amen. 
 
Za zemřelé 
 Odpočinutí věčné dej všem věrným zemřelým, ó Pane, – a světlo věčné ať jim 
svítí. – Ať odpočívají ve svatém pokoji. – Amen. 


