
TEXT 1 

Fie ca ziua de [ziua_saptamanii], [data_nuntii] să rămână 

o clipă de neuitat în inimile părinţilor noştri 
*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 

[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 
şi a noastră ce paşim pe drumul vieţii 

*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 

îndrumaţi cu mândrie şi satisfacţie de naşii: 
*prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 

care vor veghea ca iubirea noastră să se împlinească 
prin sfânta taină a căsătoriei dată de 

bunul Dumnezeu, ce se va oficia la Biserica [nume_biserica] 
din [adresa_biserica] ora [ora_biserica]. 

Ne vom simţi onoraţi să vă avem alături de noi 
în ambianţa restaurantului [nume_local] din [adresa_local], 

începând cu ora [ora_local]. 
Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 2 

Dumnezeu le-a dat viaţă, 
iar noi i-am adus pe lume 

*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 
[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 

un înger bun i-a făcut să se iubească, iar ei 
vor să fie un singur nume 

*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 
călăuziţi cu mândrie şi satisfacţie de naşii: 

*prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 
care îi vor insoţi în Taina Sfintei Cununii, 

ce va fi celebrată în Biserica *nume_biserica+ din *adresa_biserica+, 
[ziua_saptamanii], [data_nuntii], ora [ora_biserica]. 

Pentru a ne bucura cu toţii, vă aşteptăm cu sufletul deschis, 
să petrecem la *tip_local+ [nume_local] din [adresa_local], 

începând cu ora [ora_local]. 

 



TEXT 3 

Viaţa le-am dăruit-o noi: 
*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 

[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 
fericirea şi-o făuresc singuri: 

[prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 

Bucuria le-o dăruim cu toţii în ziua de *ziua_saptamanii+, *data_nuntii+ 
participând la celebrarea cununiei religioase care 

va avea loc la Biserica [nume_biserica] din [adresa_biserica], ora [ora_biserica] şi la 
tradiţionala petrecere a tinerilor căsătoriţi 

care se va desfăşura la *tip_local+ [nume_local] din [adresa_local] 
începând cu ora [ora_local]. 

Pe drumul ce-l vor urma, vor fi călăuziţi de naşii: 
*prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 
Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 4 

Viaţa le-am dăruit-o noi: 
*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 

[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 
fericirea şi-o făuresc singuri: 

*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 

Bucuria le-o dăruim cu toţii în ziua de *ziua_saptamanii+, *data_nuntii+ 
participând la celebrarea cununiei religioase care 

va avea loc la Biserica [nume_biserica] din [adresa_biserica], ora [ora_biserica] şi la 
tradiţionala petrecere a tinerilor căsătoriţi 

care se va desfăşura la *tip_local+ [nume_local] din [adresa_local] 
începând cu ora [ora_local]. 

Pe drumul ce-l vor urma, vor fi călăuziţi de naşii: 
*prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 
Vă aşteptăm cu drag! 

 



TEXT 5 

Noi, cei mai fericiţi, 
*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 

în deplină înţelegere şi respect vom depune 
Jurământul iubirii pe viaţă. 

Ne vor fi alături pe acest început de drum, 
părinţii: 

*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire] 
[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 

precum şi naşii: 
*prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 

Cununia religioasă se va oficia *ziua_saptamanii+, *data_nuntii+ la 

Biserica [nume_biserica] din [adresa_biserica]. 
Prezenţa dumneavoastră la *tip_local+ *nume_local+ din *adresa_local+, 

începând cu ora [ora_local], va fi un prilej pentru ca 

tânăra noastră dragoste să capete tăria stâncii, 
ce rămâne veşnic neclintită in faţa valurilor vieţii. 

TEXT 6 

Noi, 

*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 
am hotărât să pornim pe acelaşi drum. 

Părinţii noştri: 
*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 

[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 
doresc să fie alături de noi, [ziua_saptamanii], 

[data_nuntii], ora [ora_biserica] când bunul Dumnezeu 
va binecuvânta acest legământ la Biserica 

[nume_biserica] din [adresa_biserica]. 
Pentru a ne bucura cu toţii, vă aşteptăm cu 
sufletul deschis, să petrecem la *tip_local+ 

[nume_local] din [adresa_local] începând cu ora [ora_local]. 
Naşii noştri: 

*prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 

vor avea grijă ca jurământul să fie pentru totdeauna. 

 



TEXT 7 

Cu deosebită plăcere, noi, 
*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 

alături de părinţii noştri: 
*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 

[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 
dorim să vă avem alături la celebrarea cununiei 

religioase, care se va oficia [ziua_saptamanii], [data_nuntii], 
ora [ora_biserica], la Catedrala [nume_biserica] din [adresa_biserica]. 

Sărbătorirea evenimentului va avea loc 

incepând cu ora [ora_local] la [tip_local] [nume_local] din [adresa_local]. 
Cei ce ne vor fi alături sunt naşii noştri: 

[prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 
Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 8 

Din sinceră şi profundă iubire, noi, 
*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 

am hotărât să ne unim în dragoste şi înţelegere 

şi sperăm ca ziua de *ziua_saptamanii+, *data_nuntii+ să rămână 
o clipă de neuitat în inimile părinţilor noştri: 

*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 
[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 

Pe drumul vieţii vom fi călăuziţi cu mândrie 
şi satisfacţie de naşii: 

*prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 

care vor veghea ca iubirea noastră să se împlinească 
prin sfânta taină a căsătoriei, 

ce se va oficia la Biserica [nume_biserica], la ora [ora_biserica]. 
Reuşita petrecerii va fi deplină dacă ne veţi onora cu 

prezenţa la *tip_local+ *nume_local+ din *adresa_local+, începând cu ora *ora_local+. 
Vă aşteptăm cu drag! 

 



TEXT 9 

Familiile 

*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 
[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 

Cu mare bucurie în inimi vă anunţă căsătoria copiilor lor 

*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 
şi vă invită să luaţi parte la oficierea 

cununiei religioase în ziua de [ziua_saptamanii], [data_nuntii], ora [ora_biserica], 
la Biserica *nume_biserica+, precum şi la dineul 

ce va urma, începând cu ora [ora_local], 
la [tip_local] [nume_local] din [adresa_local]. 

Naşi: *prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 
Prezenţa dumneavoastră va marca 

începutul noii vieţi in doi. 

TEXT 10 

Familiile 

*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 
[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 
vă invită respectuos să luaţi parte la fericitul 

eveniment reprezentat de unirea întru Domnul 
a destinelor copiilor noştri 

*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 
Cea mai frumoasa clipă din viaţa lor va fi 
oficiată la Biserica *nume_biserica+, în data 

de [ziua_saptamanii], [data_nuntii], la ora [ora_biserica]. 
Felicitarile, masa şi dansul se vor 

desfăşura la *tip_local+ *nume_local+ din *adresa_local+ 
începând cu ora [ora_local]. 

Naşi: *prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 

TEXT 11 

*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire] 
[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 

 



vă invităm să împărtăşim impreună 

unirea copiilor noştri 
*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 

in faţa lui Dumnezeu, *ziua_saptamanii+, *data_nuntii+, 
ora [ora_biserica], la Biserica [nume_biserica], 
alături de naşii *prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 

şi pentru a sărbători jurământul depus, vă invităm 

la [tip_local] [nume_local] din [adresa_local] începând cu ora [ora_local]. 

TEXT 12 

*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 

[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 
vă invităm să ne fiţi alături la celebrarea 

miracolului iubirii când fiica şi fiul nostru 

*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 

se vor uni prin sfânta căsătorie, *ziua_saptamanii], [data_nuntii], 
la Biserica [nume_biserica], ora [ora_biserica] sub deosebita 

îndrumare a naşilor lor 
*prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 

iar apoi vă aşteptăm să-i felicităm împreună 
în acest moment unic in viaţa lor la 

[tip_local] [nume_local] din [adresa_local] începând cu ora [ora_local]. 

TEXT 13 

În această zi de fericit început, *ziua_saptamanii+, *data_nuntii+, 
vă invităm să fiţi alături de noi, 

*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 
[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 

şi fiii noştri 
*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 

care se vor însoţi în sfânta cununie 

în faţa lui Dumnezeu la Biserica *nume_biserica+, la ora *ora_biserica+. 
sub îndrumarea înţeleaptă a naşilor 

*prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 

 



Apoi ne vom bucura cu toţii începând cu ora *ora_local+, 
la [tip_local] [nume_local] din [adresa_local]. 

TEXT 14 

Noi, 

*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 
vom deveni o singură fiinţă şi ne vom 
împărtăşi toate zilele vieţilor noastre 

începând de [ziua_saptamanii], [data_nuntii] când la Biserica [nume_biserica], 
la ora *ora_biserica+, vom depune Jurământul iubirii pe viaţă, 

îndrumaţi cu dragoste de părinţii 
[prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 

[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 
şi naşii noştri 

*prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 

şi vă rugăm să ne onoraţi cu prezenţa dumneavoastră 
la [tip_local] [nume_local] din [adresa_local] 

începând cu ora [ora_local], pentru a 

pecetlui acest început. 

TEXT 15 

Noi, 

*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 
vom deveni o singură fiinţă şi ne vom 
împărtăşi toate zilele vieţilor noastre 

începând de [ziua_saptamanii], [data_nuntii] când la Biserica [nume_biserica], 
la ora *ora_biserica+, vom depune Jurământul iubirii pe viaţă, 

îndrumaţi cu dragoste de părinţii 
*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 

[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 
şi naşii noştri 

*prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 

şi vă rugăm să ne onoraţi cu prezenţa dumneavoastră 
la [tip_local] [nume_local] din [adresa_local] 

 



începând cu ora [ora_local], pentru a 

pecetlui acest început. 

TEXT 16 

Noi, 

*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 
vom deveni o singură fiinţă şi ne vom 
împărtăşi toate zilele vieţilor noastre 

începând de [ziua_saptamanii], [data_nuntii] când la Biserica [nume_biserica], 
la ora [ora_biserica+, vom depune Jurământul iubirii pe viaţă, 

îndrumaţi cu dragoste de părinţii 
*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ 

[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 
şi naşii noştri 

*prenume_nasa+ şi *nume_nas] 
*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 

şi vă rugăm să ne onoraţi cu prezenţa dumneavoastră 
la [tip_local] [nume_local] din [adresa_local] 

începând cu ora [ora_local], pentru a 

pecetlui acest început. 

TEXT 17 

În deplină credinţă, dragoste şi înţelegere, noi, 
*prenume_mire+ şi *prenume_mireasa+ 

Am hotărât să ne unim destinele avându-i alături 
pe părinţii noştri 

*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ 
[nume_parinti_mireasa] şi *prenume_mama_mire+ şi 

[prenume_tata_mire] [nume_parinti_mire] 
Pe drumul vieţii vom fi călăuziţi de naşii noştri 

*prenume_nas+ şi *prenume_nasa+ *nume_nasi+ 

Vă invităm să vă bucuraţi alături de noi participând la 
celebrarea cununiei religioase, care va avea loc la 

Biserica Hagica în ziua de [data_nuntii], ora [ora_biserica]. 
Sărbătorirea fericitului eveniment va avea loc la 

[tip_local] Binar, începând cu ora [ora_local]. 
Vă aşteptăm cu drag! 

 



TEXT 18 

*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 

am ales ziua de *data_nuntii+ ca ziua în care să ne unim 
sufletele şi inimile pentru totdeauna cu iubire. 
Împreună cu cei care ne-au văzut primii paşi: 

*prenume_tata_mireasa+ şi *prenume_mama_mireasa+ *prenume_mama_mire+ şi 
[prenume_tata_mire] 

[nume_parinti_mire] [nume_parinti_mire] 
şi cu cei care ne vor sta alături de acum inainte: 

*prenume_nasa+ şi *prenume_nas+ 
[nume_nasi] 

vă invităm să luaţi parte la sărbătoarea fericirii noastre 
începând cu orele [ora_primarie] la [nume_primarie], 

orele [ora_biserica] la Biserica [nume_biserica], 
iar apoi de la orele *ora_local+ până dimineaţa la *tip_local+ *nume_local+. 

Vă aşteptăm cu tot sufletul! 

TEXT 19 

Pentru că s-au hotărât să devină 

oameni serioşi, 
*nume_mireasa+ şi *nume_mire+ 

Se logodesc spre bucuria familiilor: 
[prenume_mama_mireasa+  şi  *prenume_tata_mireasa+ 

[prenume_tata_mire] 
*prenume_mama_mire+ şi 

[nume_parinti_mireasa] [nume_parinti_mire] 
Dacă nu credeţi, veniţi să vă convingeţi 

şi să petreceţi alături de ei 
pe data de [data_nuntii] 

la [tip_local] din localitatea [nume_localitate], 

judeţul *nume_judet+, de la orele *ora_local+. 
Vă aşteptăm cu drag! 

 



TEXT 20 

*prenume_mire+ şi *prenume_mireasa+ 

Vă invită să sărbătoriţi împreună 
celebrarea căsătoriei lor 

care va avea loc în data de [data_nuntii]. 
Masa şi felicitările vor avea loc la 

[tip_local] [nume_local] la ora [ora_local]. 

TEXT 21 

Noi, 

*prenume_mire+ şi *prenume_mireasa+ 
împreună cu familiile, 

vă invităm să participaţi la sărbătorirea 
fericitului eveniment prilejuit de căsătoria noastră, 

care va avea loc în data de [data_nuntii]. 
Ne-ar face o deosebită plăcere 

să vă avem alături de noi şi la masa, 
care se va servi la [tip_local] [nume_local], la ora [ora_local]. 

Familia de onoare: [nume_destinatar]. 

TEXT 22 

Ne-au dat viaţă şi ne-au crescut părinţii 
*prenume_mama_mireasa+  şi  [prenume_tata_mireasa]  [nume_parinti_mireasa] 

şi 
[prenume_mama_mire] si [prenume_tata_mire] [nume_parinti_mire] 

Aşa se face că în după-amiaza zilei 

de [data_nuntii], [ora_biserica] 
Noi, [prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 

Ne vom uni destinele la 

Biserica [nume_biserica] 
Cu îngerii deasupra noastră 

vom primi binecuvântarea naşilor 
*prenume_nasa+ şi *prenume_nas+*nume_nasi+ 

 



Vă aşteptăm cu drag 

să sărbătorim acest eveniment 
la [tip_local] [nume_local] 

începând cu ora [ora_local] 
“Nu trebuie să fie înţelese sentimentele 

Ele trebuie trăite” 

TEXT 23 

Noi, 

*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 
Cu binecuvântarea părinţilor: 

*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+*nume_parinti_mireasa+ 

si [prenume_mama_mire][prenume_tata_mire] [prenume_tata_mire][nume_parinti_mire] 
am hotărât să ne unim destinele. 

Astfel vom depune Jurământul Iubirii pe Viaţă, 
[ziua_saptamanii], [data_nuntii], ora[ora_biserica] 

la Biserica [nume_biserica] din [nume_oras], 
urmând ca sărbătorirea evenimentului să aibă loc 

la [tip_local] [nume_local], începând cu ora [ora_local]. 
Naşii noştri: *prenume_nasa+ şi *prenume_nas+*nume_nasi+ 

vor avea grijă ca jurământul să fie pentru totdeauna. 
Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 24 

Cu binecuvântarea părinţilor 
Fam.[nume_parinti_mireasa]siFam [nume_parinti_mire] 

şi călăuzirea naşilor 

*prenume_nasa+ şi *prenume_nas+ *nume_nasi+ 
Vă invităm să luaţi parte la pecetluirea 

dragostei copiilor lor 
[prenume_mireasa] si [prenume_mire] 

şi vă aşteptăm la cununia religioasă 

care va avea loc la Biserica [nume_biserica] 
in data de [data_nuntii], la ora [ora_biserica] 

 



Seara va continua între şampanie şi tort 
la [tip_local] [nume_local] 

incepând cu ora[ora_local] 
Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. până la data de [data_confirmari] la tel. [numar_telefon] 

TEXT 25 

[prenume_mireasa] si [prenume_mire] 
Au hotărât să-şi unească sufletele şi inimile 

pentru totdeauna cu iubire 

în data de[data_nuntii] 
la Biserica [nume_biserica], 

din [localitatea_biserici], ora [ora_local], 
alături de dragii lor părinţi: 

*prenume_mama_mireasa+ şi [prenume_tata_mireasa] [nume_parinti_mireasa] 
*prenume_mama_mire+ şi [prenume_tata_mire]  [nume_parinti_mire]  

si de cei ce le vor veghea acest început de drum, naşii lor: 
*prenume_nasa+ şi [prenume_nas] [nume_nasi] 

Doresc să le fie alături la această 

sărbătoare toţi cei dragi, la [tip_local] [nume_local], 
din [localitatea_localului], la ora [ora_local]. 

Vă aşteptăm cu drag 

TEXT 26 

S-au hotărât să devină oameni serioşi, 
[prenume_mireasa] şi *prenume_mire+ 

cu binecuvântarea părinţilor 

Fam. [nume_parinti_mireasa] Fam. [nume_parinti_mire] 
sub îndrumarea naşilor 

*prenume_nasa+ şi *prenume_nas+ *nume_nasi+ 
Vă invită să luaţi parte la fericirea lor pe data 

zilei de[data_nuntii] 

participând la celebrarea cununiei civile 

la [locul_cununiei], începând cu orele [ora_cununiei]. 
Cununia religioasă va avea loc la Biserica [numele_biserici], de la orele [ora_biserica]. 

Vom închina apoi o cupă cu şampanie 

la [tip_local] [nume_local], de la ora [ora_local]. 
Vă aşteptăm cu drag! 

 



TEXT 27 

*prenume_mireasa+ şi [prenume_mire] 
am ales ziua de *data_nuntii+ ca ziua în care să ne unim 

sufletele şi inimile pentru totdeauna cu iubire. 
Împreună cu cei care ne-au văzut primii paşi 

[prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *nume_parinti_mireasa+ şi 
*prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ *nume_parinti_mire+ 

şi cu cei care ne vor sta alături de acum înainte 

*prenume_nasa+ şi *prenume_nas+ *nume_nasi+ 

vă invităm să luaţi parte la sărbătoarea fericirii noastre 
începând cu orele [ora_biserica] la [nume_biserica], iar apoi 

de la orele *ora_local+ până dimineaţa la *nume_local+ *adresa_local+. 
Vă aşteptăm cu tot sufletul şi vă rugăm să confirmaţi participarea 

până în *data_confirmari+ la numerul de telefon: [numar_telefon] 

TEXT 28 

Cu inimile pline de bucurie şi emotie, noi 
*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 

Alături de părinţii nostri: 
*nume_parinti_mireasa+ *prenume_tata_mireasa+ şi *prenume_mama_mireasa][nume_parinti_mire] 

[prenume_tata_mire+ şi *prenume_mama_mire+ 

avem deosebita plăcere de a vă invita 

la celebrarea căsătoriei noastre în data de [data_nuntii]. 
Cununia civilă va avea loc la [locul_cununiei] la ora [ora_cununiei]. 

Momentul sfânt al legării destinelor noastre în faţa lui D-zeu se va oficia 
la Biserica [nume_biserica], [adresa_biserica], la ora [ora_biserica]. 

Masa festivă va fi servită la [tip_local][nume_local] (Sinteza), 
pe [adresa_local], începând cu ora [ora_local]. 

Ne vor fi aproape naşii: 
*nume_nasi+ *prenume_nas+ şi *prenume_nasa] 

Vă aşteptăm cu drag! 

 



TEXT 29 

Cu binecuvântarea părinţilor: 
*prenume_mama_mireasa+ şi *prenume_tata_mireasa+ *nume_parinti_mireasa+ 

*prenume_mama_mire+ şi *prenume_tata_mire+ *nume_parinti_mire+ 
Împreună cu naşii 

*prenume_nasa+ şi [prenume_nas] [nume_nasi], 

noi, 

*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+, 
avem deosebita plăcere de a vă invita să ne fiţi alături 

la cununia religioasă şi botezul fiicei noastre, 
[fica_mirilor], 

ce vor avea loc în data de [data_nunti] 
la Biserica [numele_biserici], la orele [ora_biserica]. 

Sărbătorirea evenimentelor se va desfăşura 
la [tip_local] [nume_local], 

[adresa_local], începând cu orele [ora_local]. 

TEXT 30 

....şi........ 
care vor să fie uniţi prin dragostea lui Dumnezeu au plăcerea de a vă invita 
să fiţi martori la unirea lor din dragoste în Sfânta Taină a căsătoriei pe viaţă 

vineri........., orele ............., la Primăria ......... 
şi 

Sâmbătă ........., orele ....., la Restaurantul ....... 
Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne confirma participarea până la data de .....la tel....... 

TEXT 31 

Dumnezeu ne-a dăruit viaţa, 
Pe lume ne-au adus părinţii: 

Constantina şi Mihai 
Cristea 

Elena şi Ion 

Ghiţă 

Un înger bun ne-a făcut să ne iubim 

şi vrem să fim un singur nume: 

 



Gianina şi Cristian 

Vom primi binecuvântarea pe noul drum al vieţii de la naşii: 
Cristina şi Marius Tanasa 

Ne vom jura credinţă şi dragoste eternă 
sâmbătă, 9 septembrie 2006, la ora 17:00, 

la Biserica Sf. Ciprian, Zlătari (Calea Victoriei, nr. 12 bis). 
Dorim să vă avem alături de noi şi să petrecem clipe de neuitat 

la Casa Centrală a Armatei, “Sala Norvegiană”, 
începând cu ora 20:00. 

TEXT 32 

Într-o frumoasă zi de 16 septembrie a anului 2006 

Diana şi George-Alexandru 

vom păşi plini de speranţă în Casa Domnului, 
Biserica “Sf. Maria” , ora 18:30, 

spre a ne dărui pentru totdeauna dragostea unul celuilalt. 
Şi cum nimeni în clipe de bucurie, nu vrea să fie singur … 

v-am ales pe dumneavoastră, alături de dragii noştri părinţi: 
Lucia şi Aurel Chiriac Zenovia şi Constantin Ene 

şi naşii: 
Anca-Larisa şi Titi 

să petrecem până în zori 
la Restaurantul “Laguna Blu”, începând cu ora 20:30. 

Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 33 

Familiile: 
Blaga şi Şureanu 

Au onoarea şi bucuria de a vă anunţa 
căsătoria copiilor lor: 

Cristina-Maria şi Nicolae-Iulian 
sâmbătă, 30 septembrie 2006. 

Ceremonia religioasă va avea loc la orele 13:00, 
la Biserica Sfântul Nicolae (Brâncoveanu), Făgăraş, 

cu binecuvântarea naşilor: Claudia şi Dorin Streulea. 
Vă invităm să sărbătorim mult aşteptatul eveniment 

 



la Restaurantul “Crama Cetate” Făgăraş, 
începând cu orele 15:00. 

TEXT 34 

Dragostea şi Dumnezeu i-au adus împreună pe    şi   care cu binecuvântarea părinţilor   

şi  şi     şi a naşilor  şi  vor depune 
“Jurământul iubirii pe viaţă”,   , orele   , la Biserica «   ». Vă aşteptăm 
să sărbătorim împreună la Restaurantul «  », începând cu orele   . Vă rugăm să confirmaţi 

participarea dvs., până la data de ........................., la tel. : 0747................. ; 0722.................. 

TEXT 35 

Cu emoţie şi speranţă în suflet în suflet,noi,   şi  am hotărât să ne unim destinele. Ne vor 
călăuzi paşii, părinţii  şi  şi    şi naşii  şi 
   Vă invităm cu drag să ne fiţi alături     , ora  , la celebrarea cununiei 

religioase care va avea locla Biserica «  » din  , şi să sărbătoriţi împreună cu noi la 
Restaurantul “  ”, începând cu ora   . Vă aşteptăm cu drag ! Vă rugăm să confirmaţi 
participarea dvs., până la data de.............................., la tel. : 0724................. ; 0721.................. 

TEXT 36 

Vă invităm să ne fiţi aproape 

în ziua în care ne unim destinele, 
16 iunie 2007. 

Noi, 

Alina şi Petru. 
Naşi ne vor fi Dia şi Cezar Boeriu. 

Cununia civilă : ora 11.45 la Casa Căsătoriilor. 
Cununia religioasă: ora 13.00 la Biserica 

Greco Catolică din Piaţa Bulgarilor. 
Petrecerea: ora 14.00 la Restaurantul Europa. 

   

    

   

  

  

    

   

  

  

 



TEXT 37 

  şi  împreună cu cei ce le-au vegheat paşii  şi  şi    

   au plăcerea de a vă invita   , la oficierea cununiei religioase, care va 
avea locla Biserica „ _  ”, ora  . Masa festivă va avea loc la Restaurantul„  ”, începând 

cu ora  . Suntem însoţiţi la început de drum de naşii noştri  şi  Vă aşteptăm cu drag ! 
Vă rugăm să confirmaţi participarea Dvs., până la data de ............................... , la tel. : 

0722.................(  ) ; 0723.................(  ) 

TEXT 38 

Din sinceră şi profundă iubire, 
Noi 

Anca şi Traian 

am hotărât să ne unim în dragoste şi înţelegere 

şi sperăm ca ziua de 19 august 2007 să rămână o clipă 
de neuitat în inmile părinţilor noştri: 

Maria şi Nicolaie Cerghizan Aurelia şi Traian Barabas 
Pe drumul vieţii vom fi călăuziţi cu mândrie şi 

satisfacţie de naşii: Roman Ovidiu şi Alina 

care vor veghea ca iubirea noastră să se împlinească prin Sfânta 
Taină a căsătoriei ce se va oficia la Biserica Ortodoxă din Mediaş 

cartierul Vitrometan la ora 1230. 
Reuşita petrecerii va fi deplină, dacă ne 

veţi onora cu prezenţa la restaurantul „Edelweis” începând cu ora 1330. 
Vă aşteptăm cu drag . 

TEXT 39 

Două suflete pereche,  şi  vă invită să fiţi alăturila celebrarea căsătoriei lor, în ziua de 

  , spre mulţumirea părinţilor:  şi  şi    

  Prieteni de suflet şi părinţi spirituali ne vor fi naşii:  şi  Cununia religioasă 
se va oficia la Biserica „  ”, ora  . Bucuria căsătoriei dorim să o trăim împreună la 

Restaurantul „  .” începând cu ora  . Vă aşteptăm cu drag! Vă rugăm să confirmaţi 
participarea dvs., până la data de ......................., la tel. :0728.................-  ; 0744…………-  . 

     

  

   

   

  

  

    

   

  

  

  

 



TEXT 40 

Călin şi Coni 
Împreună cu cei ce ne-au vegheat paşii 

Fam. Ioan şi Livia Fam. Eugen şi Valeria 

Cămărăşan Boian 

Şi însoţiţi la început de drum de naşii noştri 
Fam. Cuculeanu Cătălin şi Simona 

Fam. Copaci Mircea şi Mihai Andreea 
avem deosebita plăcere de a vă invita 

pe data de 19 august 2007 

să fiţi alături de noi la oficierea cununiei religioase, care va avea loc la 
Biserica Ortodoxă din Sîncrai, 

începând cu ora 1300. 
Masa festivă va avea loc la Restaurantul "La Fiesta" din Câmpia Turzii, 

str. Aurel Vlaicu, începând cu ora 1400. 
Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 41 

Ne căsătorim! 
Diana şi Tamás 

vă invită să sărbătorim împreună în ziua de 13 octombrie 2007. 
Cununia religioasă va avea loc la biserica reformată din Mediaş, la ora 15, 

iar cina festivă la hanul Greweln, începând cu ora 16. 

TEXT 42 

DOREL SI RALUCA 

Au hotărât să-şi înceapă propria poveste 
pe care şi-o doresc plină de soare şi fericire 

în data de 30 iunie 2007, 
zi în care împreună cu părinţii au plăcerea 

de a vă invita să le fiţi alături când vor spune 

cel mai frumos ,,DA,, la Primăria Reghin, 
orele 1230 iar dragostea le va fi binecuvântată de Dumnezeu 

în Biserica Sf. Nicolae din Apalina, orele 1330. 
Evenimentul va fi sărbătorit la restaurantul „Pădurea Rotundă - Marion", 

începând cu orele 1430. 

 



Vor fi însoţiţi pe acest drum de naşii lor: 
Fam. Marian Florin şi Radita 

Vă aşteptam cu drag! 

TEXT 43 

Ne-am bucurat de iubire... 
Iubirea părinţilor noştri, a familiilor noastre, a prietenilor... 

Acum ne bucurăm şi de iubirea ce o împărtăşim unul pentru celălalt. 
Cu o sinceră şi fermă dorinţă de a da expresie deplină acestei iubiri, ne vom uni in căsătorie. 

Noi, Ioana şi Paul, vă invităm să fiţi alături de noi în această zi specială. 

TEXT 44 

Plini de speranţă şi cu sufletul încărcat de emoţie...................vor păşi sâmbătă, ..., ora 1830 în Biserica 

Ortodoxă din Cociuba Mică, pentru a-şi împărtăşi unul altuia dragostea. Alături de iubiţii lor 

părinţi:........................................şi de dragii lor naşi. .............................................. vă invită să sărbătoriţi 
cu ei acest moment important din viaţa lorla ....... , începând cu ora 20 . 

TEXT 45 

Vă aşteptăm să ne fiţi alături în data de ..... zi în care ne unim inimile pentru totdeauna. Vom începe cu 

un “DA” la Casa Tineretului, Oradea,în jurul orelor 14:15. Vom continua, începând cu 17:00 la Biserica 

.......... unde vom primi binecuvântarea lui Dumnezeu, îndrumaţi cu dragoste de naşii noştri: .. şi avându-i 

alături şi în inimă pe părinţii:.... 

Începând cu orele 19:00, vom fi prezenţila ............... 

Vă aşteptăm cu drag! 

 



TEXT 46 

Noi................ 
alături de părinţii 

…………….. 
călăuziţi de naşii 

…………………. 
cu sinceră şi fermă dorinţă de a da expresie deplină iubirii, 

ne vom uni în căsătorie în data de .... 
Plini de speranţă vom păşi în Casa Domnului, 

Biserica .........., la ora ... 
Masa şi felicitările vor avea loc la Restaurantul ......, la ora ... 

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. până la data de.... , 
la numărul de telefon :……. 

Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 47 

Dragilor, 
Iată, a sosit vremea să vă anunţăm: 

Noi doi, .............. 
Urmează să ne cununăm! 

Naşii noştri,............... 
Vă pot confirma; 

La fel, părinţii,................... 
Ne vor fi alături pentru a fi siguri că vom spune “da”. 
Tare bucuroşi am fi dacă domniile voastre vor veni 

Alături să ne fie, în data de ... , 
Atât la cununie, La Biserica .............., ora ...... 

Cât şi la veselie, la restaurantul ......... mai pe seara, la ora .... 
Cu drag vă aşteptăm! 

TEXT 48 

La începutul acestei veri 
.... 

Au hotărât să-şi legalizeze relaţia. 
Aceasta se va întâmpla în data de ... la ..................ora ... 

 



avându-i ca şi îndrumători pe naşii: 
… 

Partea religioasă a acestui eveniment 
se va desfăşura la ...., ora ... 

În ordinea firească urmează dezbaterea culinară şi bahică, 
Într-un ambient muzical deosebit, la Restaurant ... 

Mirii, familiile lor şi naşii ar fi profund bucuroşi să vă aibe alături 
Pe parcursul derulării celor mai sus menţionate. 

Vă aşteptăm cu drag! 
Vă rugăm să ne confirmaţi participarea până la data de .........., la telefoanele:... 

TEXT 49 

vă invită să luaţi parte la sărbătoarea naşterii unei noi familii, 
în data de ..... 

Îndrumaţi cu dragoste şi înţelepciune de părinţii 
... 

şi naşii lor dragi 
.... 

Cununia religioasă va avea loc la Biserica..., orele... 
Masa şi felicitările vor avea loc la 

Vă aşteptăm cu drag! 
Vă rugăm să ne confirmaţi participarea dvs. şi numărul de persoane 

până la data de ...., la numerele de telefon:......... 

TEXT 50 

Din iubire şi din convingere că data de .... 
va fi un moment unic şi de neuitat, noi, 

... 
vă invităm alături de părinţii noştri 

.... 
şi naşii 
........ 

să ne onoraţi cu prezenţa la oficierea cununiei civile 
la ...., orele ... , 

 



precum şi la celebrarea Cununiei Religioase la Biserica ......, orele... 
şi pentru ca momentul acesta să fie unul special 

vă aşteptăm să sărbătorim împreună la .... , 
începând cu orele ... 
Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 51 

Într-o zi specială 

......... 
noi 

.................. 
alături de părinţii noştri 

........................... 
vom păşi plini de fericire şi speranţă 

înaintea lui Dumnezeu pt. a pecetruli dragostea 

noastră cu binecuvântarea Lui. 
Vă invităm să petreceţi alături de noi acest moment 

deosebit şi unic din viaţa noastră 

la Biserica ................. începând cu ora .... 
Masa şi felicitările vor avea loc 

la sala de nunţi .................... 
începând cu orele .... 

Naşii 
................ 

 


