TEXT 1
Două inimi, o singură dragoste,
Două promisiuni, un legământ,
Două vieţi devin una.
Alina şi Mircea,
Două familii Popescu şi Vasile,
Vă invită să luaţi parte la sărbătoarea naşterii unei noi familii.
Evenimentul va avea loc la Biserica Elefterie începând cu orele 11.
Familiile de onoare: Gorea Adina şi Mihai

TEXT 2
A fost dragoste la prima vedere...
A fost un vis împlinit...
Acum pornim împreună pe acelaşi drum.
Familiile Capra şi Rucar
vă invită cu bucurie la căsătoria copiilor lor
ADRIAN şi TATIANA
care va avea loc în data de 3 august 2008.
Ceremonia religioasă se va oficia la "Sala Regatului"
Masa, dansul şi felicitările se vor desfăşura la
Restaurantul Bastion, începând cu orele 15.00.
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 3
Un suflet cald să mă-nţeleagă
Ne-am căutat o viaţă-ntreagă
Să fie a mea, să fie al meu
Acum pornim uniţi pe-acelaşi drum.
Familiile
Nistor Ioan şi Maria
Obriteanu Emil şi Florica
Vă aduc cu bucurie vestea căsătoriei copiilor lor

Cristi şi Adina
Şi vă aşteaptă să luaţi parte la săvârşirea cununiei religioase
La Biserica ortodoxă din Biled, sâmbătă
31 August 2008, ora 18.00.
Am dori să vă bucuraţi alături de noi la Restaurantul "Valahia",
Naşi: Edy şi Mihaela Lukas
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 4
Pentru a ilustra dragostea ce ţi-o port, te voi conduce în acest loc sacru
unde iţi voi jura iubire nesfârşită în prezenţa părinţilor şi prietenilor
.......... şi ...........
îşi unesc destinele la Biserica ........, sâmbătă ..........
şi vă invită să petreceţi alături de ei o noapte/zi de vis
la restaurantul ......... începând cu orele ......
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 5
Te încredinţez de dragostea mea şi te conduc în locul sacru în care-ţi voi jura în faţalui Dumnezeu, a
părinţilor______ şi ______ ______ şi ____________ ______ ______ ______a naşilor______ şi
______a prietenilor şi a rudelor, să te iubesc mereu. Noi,______ şi ______ne-am hotărât să ne unim
în dragoste şi înţelegere,______ ______ ______,, ora ______,la Biserica « ______ » din ______.
Sărbătoarea va continua între şampanie şi tort la Restaurantul « ______» din ______, începând cu
ora ______. Vă aşteptăm cu drag !
Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs., până la data de ........................., la tel. :
0722.................;0732…………

TEXT 6
IUBIRE, numai tu...poţi, ceea ce nimeni nu poate! IUBIRE numai tu...ştii, ceea ce nimeni nu ştie!
IUBIRE numai tu...ierţi, ceea ce nimeni nu poate ierta! IUBIRE numai tu...birui, ceea ce nici o altă
putere nu poate birui! De aceea noi,.......................................Vom porni împreună pe drumul iubirii

depline, a legăturii neîntrerupte şi cinstite, binecuvântaţi fiind de părinţii
noştri........................................Şi pentru că este o datorie de suflet a creştinilor ortodocşi să se
cunune religios prin “Sfânta Taină a Cununiei” vă aşteptăm să trăim împreună aceste momente
solemne, duminică ..., ora 17.00, la Biserica ..................în prezenţa naşilor: ...............................Iar de
aveţi plăcerea să petreceţi alături de noi, vă invităm la Restaurantul “Union”, începând cu ora 20.00.

TEXT 7
Dragostea este sacră şi veşnică şi creşte în tărie şi frumuseţe. În ea noi, ....împreună cu părinţii .....şi
naşii ....credem că prima zi a vieţii noastre împreună, ....... va fi mai frumoasă dacă voi cei dragi veţi
accepta invitaţia noastră şi vă veţi bucura împreună cu noi. Declararea dragostei şi credinţei noastre
în faţa lui Dumnezeu va avea loc la Biserica Ortodoxă din Sinaia, începând ora 17.00. Sarbatoarea va
continua la Cantina Electrotimis, de la ora 19

TEXT 8
...................Până acum am fost Eu de acum încolo vom fi Noi. Împreună, cu încredere în noi şi în
viitor Definiţia este: căsătoria, dar pentru noi înseamnă fericirea. Clipa asta vrem să împărtăşim cu Dvoastră în data de...., ora ......., la Primăria oraşului Salonta cununia civilă, ora ....... biserica ....
cununia religioasă, masa festivă la cantina Liceului Teoretic.

TEXT 9
Unul fără altul suntem fără rost, dar împreună,
Georgiana si Octavian
doi străini hoinari prin Univers …vom da sens şi valoare cuvântului dragoste.
Vom împărţi zâmbete şi stropi de fericire alături de părinţii
Constanta şi Gheorghe
Valeria şi Octavian
Iar cu îngerii deasupra noastră
vom primi binecuvântarea naşilor
Claudia si Cristi Bold
În prima zi a vieţii noastre împreună …
zi care va fi mai frumoasă dacă voi, cei dragi, veţi accepta invitaţia noastră şi vă veţi bucura împreună
cu noi.
Vom primi binecuvântarea Cerului la ora 12:00, în cadrul Bisericii „Sf. Nicolae”
după care vom sărbători bucuria la restaurantul „Belvedere” incepand cu ora 14:00

TEXT 10
............................................ 2010
E începutul - acum luăm primele fire de fericire
şi ţesem din ele o minune, o forţă,
frumuseţe numai a noastră - viaţa împreună.
Împărtăşiţi bucuria prilejuită de acest moment
Alături de noi,
.......................................................
de părinţii
......................................................
şi de naşii
..................................................................
Vă aşteptăm în ...........,
începând cu orele ............,
la .........................................., pentru a asista
la ceremonia religioasă,
iar de la orele ................. până în zori de zi,
vom petrece la restaurantul
..........................................................
Rugăm confirmaţi participarea
până la .................................... la telefon :
.................................. - pentru .........................
.......................................- pentru .................................

TEXT 11
În lipsa unor aripi pentru gândurile noastre, vă trimitem un răvaş umil
prin care vă invităm la o călătorie cu totul minunată.
Ghizi vă vor fi doi oameni frumoşi şi plini de viaţă:
............
Călătoria va începe, cu acordul părinţilor
...............
şi sub îndrumarea naşilor
...............
pe data de ............, la Primăria .........., începând cu orele .............
Alaiul va urca pe aripile aurite ale speranţei, o oră mai târziu,
în Biserica ........................
unde bunul Dumnezeu va pecetlui naşterea unui miracol,
prin sfânta taină a căsătoriei.
Mirii vă vor conduce apoi, începând cu orele ................,

la restaurantul .....................
De aici vă invităm pe fiecare să experimentaţi meseria de ghid
şi să consideraţi miracolul un fapt cotidian.
Condiţia necesară este să credeţi că iubirea nu are nevoie de complicaţii,
iar călătoria la care v-am invitat este eternă.
Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dumneavoastră până la data de .............
la numerele de telefon ...........
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 12
În primăvara ce-a sosit,
Ne vom uni sufletele în faţa Domnului .
Noi, Alexandra şi Dorin Vadeanu
Vă invităm să ne fiţi alături la sâvărşirea tainei Sfintei Cununii
Ce va avea loc la Biserica “Sfântul Nicolae”, Braşov,
10 Iulie 2010 , începând cu orele 18:00
Vă invităm apoi să ne bucurăm împreună
La Restaurantul “Aro Palace”, începând cu orele 20:00
Alături ne vor fi naşii Emilia şi Florentin Ducu

