Vykoupaly ji, natřely vonnými
oleji a oblékly do nejlepších šatů
a ozdobily těmi nejkrásnějšími
a nejvzácnějšími šperky. Všechno muselo zářit.

SLAVÍME SVATBU

Svatba v Ježíšových časech
Zamilovat se
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Když se do sebe dva lidé zamilují
a chtějí svůj další život prožít
společně, naplánují svatbu.
V Ježíšových časech museli mít
budoucí manželé mnohem více
tropělivosti než dnes.
Nejprve musely proběhnout zásnuby a čas, kdy byli zasnoubeni.
Zamilovaní se slibovali, že už
nebudou patřit nikomu jinému
než sobě navzájem.
otec „ženicha“ musel zaplatit
rodině nevěsty „svatební cenu“,
protože se novomanželé rozhodli, že po svatbě bude nevěsta bydlet u nich.

Pak se vydali vstříc ženichovi.
Ženich se svatebním průvodem
si pak nevěstu z rodného domy
vyzvedl a odešli spolu.

Je to proto, že každá dívka byla
pro svou rodinu velmi cenná.
A mohlo se stát, že to trvalo celkem dlouhou dobu, než se obě
strany na této ceně dohodly.
Svatební cena nemusela být
zaplacena penězi. Mohlo to být
jiné zboží, dobytek nebo také
příslib práce ženicha v rodině
nevěsty.

Domlouvání „svatení ceny“.

Doba opuštění domu
= svat(ební do)ba
Po uplynutí doby zásnub mohla
přijít chvíle, kdy nevěsta odešla
z rodného domu. Její sestry
a přítelkyně jí oblékly a pomohly
jí vyzdobit se tak, aby byla co
nejkrásnější.

Oslava začíná
Než spolu novomanželé odešli,
se musela hlasitě přečíst svatební smlouva.
Byly v ní vyjmenovány všechny
povinnosti, ke kterým se oba
navzájem zavazovali.
Nevěsta si do nového domova
odnášela věno. Aby se oběma
novomanželům dobře vedlo,
lidé jim žehnali a přáli vše dobré.

Mě pozvali
také!

Pak začala svatební hostina
a s ní jídlo, pití a hudba. Hosté
tancovali, smáli se a radovali
se společně s novomanžely.
Špatným znamením pro jejich
budoucí život bylo, když se při
svatební hostině něco nepříjemného stalo. Například, když bylo
něčeho málo, nebo to úplně
došlo. Třeba víno...

