Poděkování rodičům
Poděkování rodičům za to, že Vás vychovali, můžete
provést několika způsoby. Je to velice hezký svatební
zvyk.
Zde jsou případné možnosti:
 Tradičním předáním dortu "za syna" a "za dceru“,
které jim věnujete v rámci průběhu svatební hostiny.
Foto z http://weddings.usabride.com

 Ráno při předávání nevěsty ženichovi, kdy si pro ni přijede domů a oběma maminkám se slavnostně předají
kytice a tatínkům jednoduše potřesete rukou. Tímto okamžikem svěřují svou dceru do rukou jejího nastávajícího
muže. Dostanou-li snoubenci požehnání, bude manželství šťastné.
 V poslední době je ale nejoblíbenější formou poděkování veřejné, kdy oběma párům můžete poděkovat za to, že
Vás vychovali a jak se o Vás starali. Nejvhodnější okamžikem je např. po slavnostním přípitku tatínka nevěsty či
svědka ženicha. Většinou se předává i děkovná karta s textem, který pro ně vymyslíte, případně i malý dárek, např.
náramek pro maminku a láhev kvalitního alkoholu pro tatínka, ale výjimkou není třeba ani prodloužený víkend
v lázních či nějaký jiný relaxační, odpočinkový pobyt.
Text poděkování můžete vymyslet sami nebo na děkovnou kartu můžete vybrat některý z následujících textů. Na
konci textů stačí vždy doplnit jen Vaše jména nebo jméno a datum svatby. Design karty je možno vyrobit ve stylu
Vaší svatby a vybraného svatebního oznámení.

1.
Milí rodiče,
děkujeme za trpělivost, kterou jste s námi měli,
za lásku, se kterou jste nás vychovali.
Děkujeme za čas, který jste nám věnovali,
za péči, se kterou jste se o nás starali.
Děkujeme za to, že jsme měli všechno,
co jsme potřebovali, často i víc.
Děkujeme za možnost studovat,
za možnost snít a plnit si sny,
za možnost dělat chyby
a v nich hledat poučení.
Děkujeme za pomoc,
za Vaše neviditelná ochranná křídla,
která nad námi držíte.
Děkujeme za výchovu,
která z nás dělá to, čím jsme.
Děkujeme za domov,
kam se vždy rádi vracíme.
2.
Drahá maminko,
dnes jsem nevěstou, zítra budu manželkou,
ale navždy zůstanu Tvou dcerou.
Děkuji Ti za trpělivost, kterou si se mnou měla.
Děkuji Ti za lásku, se kterou si mě vychovala.
Děkuji Ti za cestu, kterou jsi mě naučila kráčet.
Děkuji Ti za domov, kam se budu vždy ráda vracet.
Děkuji Ti za pomoc a za Tvá ochranná křídla.
Děkuji Ti za výchovu, která ze mě udělala, to co jsem.
Mám tě moc ráda.

3.
Milí rodiče,
děkuji Vám za lásku,
trpělivost, podporu a za možnost spokojeně vyrůstat.
Děkuji za příležitost studovat, snít a žít si své sny,
dělat chyby a hledat v nich ponaučení.
Děkuji za cestu, kterou jste mi ukázali
a naučili mě ji kráčet,
a děkuji za to, že jsem vždy měla vše,
co jsem na této cestě potřebovala.
Děkuji za výchovu,
díky níž jsem získala hodnoty a tradice,
které ze mě dělají to, co jsem,
a které budu chtít předávat svým dětem i já.
Děkuji za pomoc, za ochranná křídla,
která nade mnou stále držíte.
Děkuji za domov, kam se vždy ráda vracím.
Dnes jsem nevěstou, zítra manželkou,
ale Vaší dcerou zůstanu napořád.
4.
Naši milí rodičové,
chceme Vám poděkovat za vše, co jste pro nás udělali.
Za to, jak jste nás vychovali, za vzdělání, které jste nám dopřáli,
za chvíle, kdy jste byli u nás a byli nám na blízku, když jsme Vás potřebovali.
Za to, že jste nás chránili, že jste nás podporovali a povzbuzovali v našich koníčcích a zálibách.
Také Vám chceme poděkovat za to, že jste nás podporovali pomáhali nám v našich společných začátcích
a také za pomoc v práci na našem bydlení a přípravách na naši svatbu.
Právě díky této Vaší pomoci a Vaší výchově jsme se dostali v životě až k tomuto okamžiku,
kdy jsme se rozhodli spojit své životy a vytvořit tak novou rodinku, abychom mohli zkušenosti a výchovu Vámi
danou přenášet dál našim dětem a vychovat je tak, jako jste nás vychovali Vy.
Mockrát děkujeme a máme Vás moc rádi. Na zdraví, štěstí a lásku tomuto okamžiku! Vaše děti …
5.
Maminko,
dnes jsem nevěsta,
zítra budu manželka,
ale navždy zůstanu Tvoje malá holčička!
Děkuji Ti za všechno.
6.
Maminko,
dnes jsem ženich,
zítra budu manžel,
ale navždy zůstanu Tvůj malý chlapeček!
Děkuji Ti za všechno

7.
Děkuji Vám rodiče,
že jste mi život dali.
Děkuji Vám velice,
že jste mě vychovali.

8.
Milý rodiče,
děkujeme Vám za lásku, podporu a možnost spokojeně vyrůstat.
Díky Vám jsme měli všechno, co jsme potřebovali,
abychom se dopracovali k dnešnímu dni.
Díky Vám, jsme se stali lidmi, kterými jsme
a nabrali dostatek sebedůvěry k tomu, založit vlastní rodinu
a alespoň se pokusili vytvořit tak dobré zázemí, jako jsme měli my.
Doufáme, že i nadále budete oporou
a zkušenými rádci na naší společné cestě životem.
9.
Milí rodiče,
děkujeme za lásku, trpělivost, ochranu, podporu
a za možnost spokojeně vyrůstat.
Děkujeme za to, že jsme vždy měli vše,
co jsme potřebovali.
Děkujeme za probdělé noci.
Děkujeme za možnost studovat,
za možnost snít a plnit si své sny,
za možnost dělat chyby a v nich hledat poučení.
Děkujeme za štěstí, pomoc, neviditelná ochranná křídla, která nad námi držíte,
za hodnoty a tradice, které z nás dělají to, čím jsme.
Děkujeme za domov, kam se vždy rádi vracíme.
10.
Milí rodiče,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat.
Děkuji Vám za Vaši úžasnou a neskonalou péči
již od samého narození, za Vaši starostlivost
a snahu zajistit mi krásné dětství.
Děkuji Vám, že jste mi ošetřovali veškeré rány,
nejen na těle, ale také na dušičce,
a že jste se mi snažili dát vždy vše, co jsem si přála, často i víc.
Děkuji za Vaši podporu během mých studentských let.
Velmi si vážím toho, že jste udělali vše pro to, abych mohla vystudovat
a zároveň si užít nádherná a bezstarostná studentská léta.
Děkuji za lásku, se kterou jste mě vychovali a za trpělivost, kterou jste se mnou měli,
jelikož to se mnou často nebylo lehké.
Děkuji za názory a rady, které pro mě máte, i když to tak někdy nevypadá,
ale jsou pro mě velmi důležité.
Děkuji za všechny zážitky, chvíle a dovolené,
které jsme spolu prožili, protože byly skvělé, jedinečné
a budu na ně navždy s láskou a radostí vzpomínat.
Děkuji za to, že jste, protože jste to nejlepší, co můžu mít.
Mám Vás moc ráda a jsem šťastná, že jsem Vaše dcera!!!
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