TEXT 1
Domniilor Dumneavoastră
vroim a vă da de ştire
Laura şi Alexandru
Hotărâtu’ne’am a ne lega pe vecie, drept
pentru care vă poftim cu drag la nunta noastră
unde să ospătăm după datine străbună.
Pentru mai bună ştiinşă afla’veţi
că rânduit’au bunii noştri părinţii
Fam Ionescu şi fam Popescu
Nunta a se săvârşii la
Biserica Buna Vestire
În plină zi, la ceasurile 14.00
Iar ospăţul la restaurantul Dacilor
Către ceasurile 16.00 in ziua de 11 mai anul acesta.
Iar pentru mai multă putere şi întărire
a celor mai sus scrise
poruncit’au naşii noştri, anume
Sorina şi Dorin Florea
Să se vestească şi să se atârne pecete pe această carte.

TEXT 2
Familiile
Dumitru si Ana Radu
Anton şi Maria Stanca
Vrem a vă da de ştire precum că
FRANCISC şi MARINA
hotărâtu-s-au să se unească pe vecie, drept pentru care cu bucurie vă poftim la nunta lor
Pentru mai multă ştiinţă afla-veţi că rânduit-am sfânta cununie a se săvârşi după obiceiurile
neamului la orele 16 în Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif, în cea de-a 10-a zi a lunii August a
anului 2010.
Ospăţul rânduit-am să aibă loc la ceasurile înserării, la sala restaurantului Cetate din Botoşani.

TEXT 3
Boieri dumneavoastră, Avem plăcerea de a vă vesti că în cea de-a 21 zi de iulie, Alături de familiile
noastre--------- şi ---------Noi,---------, Având drept călăuze naşii--------- şi ---------, Ne vom împleti
destinele întru veşnicie prin cununia civilă la orele---------, apoi vom păşi după datină în Casa
Domnului, la Biserica ---------, când ceasul va arăta orele ---------. Şi cum nici un suflet în clipa bucuriei
nu vrea singurătate, făceţi-ne hatârul să ne veselim împreună la hanul --------- de pe la orele --------până în zori de zi.

TEXT 4
Ne adresăm vouă oameni vrednici şi vrem a vă da de ştire noi,
familiile
Eugenia şi Mihai Maria si Alexandru
Ionescu Grigore
precum ca
fiica şi fiul
Mihaela si Cristian
Au hotârăt să-şi unească destinele, pentru care cu respect vă poftim la nunta lor,
unde să petrecem după datina străbună
Celebrarea căsătoriei va avea loc în ziua de
10 Iulie 2010 orele 15:00 la Biserica Sf. Ion, Brăila
Evenimentul va fi sărbătorit la Restaurantul Select, începând cu orele 20:00
conduşi spre cinstea nunţii noastre de distinşii naşi
Alina şi Costel Arama
Vă aşteptăm cu drag!
TEXT 5
Noi
Familiile Grigoriu şi Panait
vrem a vă vesti
Bucuria de a ne vedea copiii pornind pe drumul vieţii
Celebrarea cununiei religioase se va desfăşura în ziua de 10 Iulie 2010
La Biserica “Trei Ierarhi”, Iaşi, orele 15:30
Sperăm să aveţi plăcerea de a onora ospăţul ce se va da la
Restaurantul “Bolta Rece”, începând cu orele 19:00
Alături de tinerii miri vor fi naşii
Camelia şi Marian Moisescu
Vă aşteptăm cu dragă inima!

TEXT 6
Vestire
A sosit clipa fericită în care
Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat viaţa cu darul dragostei,
prin Harul Sfântului Duh,
şi cu binecuvântarea naşilor noştri
Doina şi Cornel Luparu,
Noi,
Anisoara şi Marian
Vă binevestim însoţirea prin taina Sfintei Cununii
Sâmbătă, 10 Iulie 2010, la Catedrala Ortodoxă Mitropolitană, orele 17:30.
După oficierea slujbei vă invităm să petreceţi împreună cu noi
La Restaurantul Clăbucet, începând cu orele 19:30
Vă rugăm să vă confirmaţi participarea până la data de 15 Mai 2010.

