TEXT 1
În sfârşit ne-am hotărât să devenim oameni serioşi.
Ne căsătorim.
Dacă nu vă vine să credeţi,
dacă vrei să vă bucuraţi şi să vă emoţionaţi alături de noi,
……….. şi ……….
si de părinţii noştri
………… şi …………
…………. şi ………….
………..
…………
atunci vă invităm (data)…….. …………, la cununia religioasă
care va avea loc la Biserica “…………..”, orele …….
Seara va continua între şampanie şi tort
la Restaurantul “…………..…”, orele ……….
Zvonul care circulă este adevărat.
Şi noi ne-am găsit naşii:
……… şi ………….
TEXT 2
În deplină înţelegere şi iubire,
………..… şi ……………..
îşi încep propria lor poveste
pe care şi-o doresc plină de soare şi fericire
în ziua de………….., orele ………,
la Biserica „…..…....….”,
alături de părinţii lor,
…………. şi …….
………….. şi ………..
………….
…………
Le vor veghea acest început de drum naşii lor,
………….. şi ……………..
Toi cei care doresc li se pot alătura la această sărbătoare
la Restaurantul „……….. ”, începând cu orele ……...
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 3
Ne-am dorit…V-ai aşteptat…Am ezitat…
Şi totuşi, noi,
…………şi …………
…ne-am hotărât…
Ne căsătoriiiiiiiiiiiiiim!
Spre marea bucurie a părinţilor
……….. şi ……….
……… şi ……….
………..
……………
Dacă avei planuri pentru (data) ……………, anulaţi-le,
pentru că noi vă invităm la petrecere cu ocazia căsătoriei noastre.
Cununia religioasă va avea loc
la Biserica “…………….”, ora ……...
Seara va continua între şampanie şi tort,
la Restaurantul “………….”, începând cu ora ……...
Primii care ne-au crezut şi care ne vor sta alături, naşii:
………… şi ……………
Vă aşteptăm cu drag!
TEXT 4
Noi,
………
şi …….
împreună cu părinţii noştri
…… şi ……..
……. şi …….
..…..
………
alături de naşii noştri
.…….. şi …………..
dorim să vă avem alături la celebrarea cununiei religioase,
care se va oficia ………, ………….,
la Biserica “…………..”, orele …………..
Sărbătorirea evenimentului va avea loc
la Restaurantul “…………..”, începând cu orele …….
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 5
Au crezut că lor
……. şi …….
nu li se va întâmpla.
Şi totuşi ...,
spre bucuria părinţilor
……… şi ……
……….. şi ………..
……….
……….
împreună cu naşii
.…….. şi ………….
au deosebita plăcere de a vă invita să fiţi
alături de ei la cununia religioasă ce va avea loc
(data)………………………..,
la Biserica “……………”, orele ……
şi la petrecerea ce va avea loc
la Restaurantul “…………...”,
începând cu orele ……...
Vă aşteptăm cu drag!
TEXT 6
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”,
(data) ………….,
la Biserica “………..”, orele …….
Vă invităm să sărbătorim împreună fericitul eveniment
la Restaurantul “……….”, începând cu orele 20.00.
Vă aşteptăm cu drag !

TEXT 7
Domniilor Dumneavoastră
vroim a vă da de ştire că noi,
.…… şi …….
hotărâtu'ne'am a ne lega pe vecie,
drept pentru care vă pohtim cu drag la nunta noastră,
unde să ospătăm după datina străbună.
Pentru mai bună ştiinţă afla'veţi
că rânduit'au bunii noştri părinţi,
……. şi ……
……. şi ……
…….
……….
nunta a se săvârşi la Biserica “………..…..”
în plină zi, la ceasurile …….….,
iar ospăţul la Restaurantul “………....”,
către ceasurile înserării, orele ……,
în zi de …..…… anul acesta.
Iar pentru mai multă putere şi întărire
a celor mai sus scrise,
poruncit'au naşii noştri, anume,
………... şi …………
să se vestească şi să se atârne pecete pe această carte.
Pentru a noastrã însurãtoare vã rugãm o confirmare,
pânã la data de ................................., la tel.:
.....................................................................

TEXT 8
Dumnezeu le-a dat viaţă, iar noi i-am adus pe lume:
……… şi ………
………. şi ……….
………
………..
Un înger bun i-a făcut să se iubească,
iar ei doresc să fie un singur nume:
………… şi ………..
Prieteni de suflet şi părinţi spirituali le vor fi naşii:
…………. şi ………….
care îi vor însoţi la Taina Sfintei Cununii,
ce va fi celebrată la Biserica „………………,
(data)…………., …………, ora ………..
Pentru a ne bucura cu toţii, vă aşteptăm cu sufletul deschis
să petrecem la Restaurantul „…………….”,
începând cu ora ………….
Vă aşteptăm cu drag!
TEXT 9
În deplină credinţă, dragoste şi înţelegere,
noi,
……….. şi ……………
am hotărât să ne unim destinele avându-i alături pe părinţii noştri
…………… şi …………..
……….. şi ………..
……………
…………….
Pe drumul vieţii vom fi călăuziţi de naşii,
…………. şi …………….
Vă invităm să vă bucuraţi alături de noi,
participând la celebrarea cununiei religioase
care va avea loc (data)………………………...
la Biserica „…………….”, orele ………,
Sărbătorirea fericitului eveniment va avea loc
la Restaurantul „……………….”, începând cu orele …………..
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 10
Ai auzit? Ce? În sfârşit, se iau!
Cine? Cum cine?
…………….. şi …………………
Ce spui, dom`le? E sigur?
Da` părinţii lor ştiu? Care părinţi?
………… şi ………….
………. şi ………..
………..
…………………
Ştiuuu, le-au spus!
Şi când se iau? Păi, ……………., pe data de …………….
Anul ăsta? Da, dragă, normal că anul ăsta!
Păi unde? La care biserică?
La Biserica “…………..”.
Şi la ce oră? La ora ……….. trecute fix.
Şi nunta unde este? Care nuntă?
Petrecerea, dragă! Aaa ...
Tot acolo la Restaurantul “…………….”, la ora ………….
Şi cine vine? Păi deocamdată sigur, vin naşii.
Care naşi? Naşii lor,
………….. şi ……………….
Şi mai cine? Nu ştiu...
Da` oare pe noi ne cheamă?
Păi, sună-i la:
…...................; ..................
şi vei afla!

TEXT 11
Două suflete pereche,
........................ şi
...................
vă invită să fiţi alături la celebrarea căsătoriei lor,
(data)................, ...............,
spre mulţumirea părinţilor
................ şi ..................
................. şi ...................
.............
...............
Prieteni de suflet şi părinţi spirituali, ne vor fi naşii
................ şi ......................
Cununia religioasă se va oficia
la Biserica „...........................”, orele ............
Bucuria căsătoriei dorim să o trăim împreună
la Restaurantul „………..…..”, începând cu orele ...........
Vă aşteptăm cu drag!
TEXT 12
Cu emoţie şi speranţă 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
..............., ...................,
la celebrarea cununiei religioase ce va avea loc
la Biserica “.....................”, orele ..................,
şi să sărbătoriţi împreună cu noi
la Restaurantul “......................”, începând cu orele ..............
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 13
Pentru că s-au hotărât să devină oameni serioşi
…………… şi ………….
se căsătoresc spre bucuria părinţilor
…………. şi …………..
………….. şi ………….
…………..
………
Nu credeţi ?
Convingeţi-vă pe data de …………..,
când cu complicitatea naşilor
………….. şi ………………
va avea loc cununia religioasă
la Biserica “………………”, orele ……..
Cum e şi firesc, urmează o petrecere pe cinste,
care va avea loc la Restaurantul “…………..”, orele ……….
Vă aşteptăm cu drag!
TEXT 14
Într-o frumoasă zi de ……………,
noi,
............. şi .............
vom păşi plini de speranţe în Casa Domnului,
Biserica “....................”, orele ...........,
spre a ne dărui pentru totdeauna dragostea unul celuilalt.
Şi cum nimeni în clipa de bucurie nu vrea să fie singur,
v-am ales pe dumneavoastră, alături de dragii noştri părinţi
………. şi ……………
………… şi …………
……………..
……………
Îndrumaţi şi ocrotiţi de naşii
............ şi ..................
vă vom întâmpina cu o cupă de şampanie
la Restaurantul “.......................”, orele …..,
unde va avea loc sărbătorirea festivă a evenimentului.
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 15
Zvonul ce l-aţi auzit este adevărat.
..….….. şi …………..
vor spune din inimă
“Da”
la cununia religioasă care se va oficia
la Biserica “…..................”, ora ...........,
(data)…………………….
Le vor fi alături părinţii,
………….. şi …………..
………… şi ……………..
……………
……………….
şi naşii,
………….. şi ………………..
Apoi vom petrece împreună cu toţi cei ce vor să ni se alăture
la Restaurantul “......................”, începând cu ora …….
Vă aşteptăm cu drag!
TEXT 16
Fie ca ziua de …………………..,
să rămână o clipă de neuitat în inimile părinţilor noştri,
………… şi ………….
…………… şi …………
………….
……………
şi a noastră ce păşim pe drumul vieţii
…………… şi ……………
îndrumaţi cu mândrie şi satisfacţie de naşii,
………….. şi ……………
care vor veghea ca iubirea noastră să se împlinească
prin Sfânta Taină a Căsătoriei dată de bunul Dumnezeu,
ce se va oficia la Biserica “........................”, orele ............
Ne vom simţi onoraţi să vă avem alături de noi,
în ambianţa Restaurantului “………………”,
începând cu orele ………
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 17
Noi,
……………. şi
………….
pornind pe acelaşi drum
presărat cu fericire, dragoste şi înţelegere,
vom face legământ căsătoriei, spre bucuria părinţilor noştri,
………… şi ………….
………… şi ………..
………….
………………
(data)……………………., orele ………,
la Biserica “…………………..”.
Destinul nostru va avea o bună călăuză, pe naşii noştri,
…………… şi …………………
Vă invităm să ne bucurăm cu toţii începând cu orele ………,
la Restaurantul “……………………”.
Vă aşteptăm cu drag!
TEXT 18
Noi,
............. şi .........
împreună cu naşii
............ şi ...............
alături de părinţii noştri
........... şi ...............
.................. şi ..............
..................
....................
avem deosebita plăcere să vă invităm
să luaţi parte la celebrarea căsătoriei religioase
(data)..........................., orele ..............,
la Biserica „.......................”.
Sărbătorirea fericitului eveniment va avea loc
la Restaurantul „…………..”, începând cu orele …………..
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 19
Madame şi Monşerici !
Dintr-o soţietate fără prinţipuri,
care va-să-zică că nu le are,
vă aşteptăm negreşit pe data de ……………. .
cu mare veselie la cununie, pen`că
bibicul ………….. şi duduia ……………….
iubindu-se la nemurire de când s-au văzut întâiaşi dată
pentru prima oară, s-au hotărât să-şi puie pirostriile,
ce-i drept după lupte seculare, ce au durat aproape ….. ani!
Jupânul ……………, mare pişicher, parol,
dimpreună cu consoarta, cucoana ……….,
va fi mare naş mare la cununia religioasă
de la Biserica “……………., orele ………..,
unde mirii se vor uni în faţa lui Dumnezeu
cu toată amoarea şi devoţiunea.
Clondirele cu mastică prima, sărmăluţele, friptura şi lăutarii,
le găsiţi la local nene!
Ai, n-ai treabă, începând cu orele ……….. seara trecute fix
vino la Restaurantul “……………………..”.
Aşa că vă aşteptăm, la o adică, şi să nu ne lăsaţi
cu onoarea nereperată,
că vitriol englezesc încă se mai găseşte!
Ale Dumneavoastră familii încuscrite şi fericite,
………….. şi …………..
………….. şi …………
…………….
…………….
Pentru o mai bună organizaţiune ai parol şi reperează până în ziua
de ……………., la tel.:….............-bibicul;…............-duduia

TEXT 20
Ce au de spus părinţii:
…………. şi ……….
……….. şi ………….
………….
………….
Vă invită la căsătoria copiilor lor
…………. şi ………….
(data)………………….
Ce au de spus copiii lor:
Ne-aţi surprinde în modul cel mai plăcut
dacă ne-aţi fi alături la cununia religioasă
de la Biserica “……………….”, la orele ...........,
pentru ca apoi să aveţi ocazia (unică !)
de a-i dansa pe mire şi mireasă (adică tot pe noi)
la Restaurantul “…………….”, începând cu orele …….
Alături de noi vor petrece cei mai, cei mai naşi,
………… şi ………..
Vă aşteptăm cu drag!
Text 21
…….
şi
……….
Liberi şi nesiliţi de nimeni,
fără opoziţie şi în consens unanim cu familiile:
……… şi ……….
………. şi ……..
…………..
…………..
vă invită (data)……………,
la pecetluirea duhovnicească a cununiei lor,
ce se celebrează la Biserica „……………..”, ora …..
Petrecerea continuă la Restaurantul „………….”,
începând cu ora …..
Zvonul care circulă este adevărat,
tinerii şi-au găsit naşii:
…………. şi ………….
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 22
Viaţa ne-au dăruit-o părinţii:
………… şi ………….
………. şi …………..
……………
…………
Fericirea ne-o făurim noi:
………….
şi
… ……
Binecuvântarea ne-o vor da naşii:
………. şi …………
Vă invităm la nunta noastră!!!
Ceremonia religioasă se va oficia (data)……………….,
la Biserica „…………………”, orele …….
Urmând ca sărbătorirea evenimentului să aibă loc
la Restaurantul „…………..”, începând cu orele …...
Vă aşteptăm cu drag!
TEXT 23
Te încredinţez de dragostea mea şi te conduc în locul sacru,
în care-ţi voi jura în faţa lui 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,
Sâmbătă, …………. , ora ...........,
la Biserica „…………. …………. ”.
Sărbătoarea va continua între şampanie şi tort
la Restaurantul „…………. ” , începând cu ora ..........
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 24
...Ar putea începe cu
“A fost odată ca niciodată...”,
aceeaşi poveste şi totuşi de fiecare dată alta.
…………. şi …………..
îşi vor începe propria lor poveste
pe care şi-o doresc plină de soare şi fericire,
(data)…………………………..,
la Biserica “…………………”, orele ……….,
alături de dragii lor părinţi,
………. şi ……….
………….. şi ………….
……….
…………..
Doresc să le fie alături la această sărbătoare, toţi cei dragi
la Restaurantul “………….”, începând cu orele ……….
Le vor veghea acest început de drum naşii lor,
………… şi ……………
Vă aşteptăm cu drag!

