
TEXT 1 

A venit clipa când noi… 

CSABA şi SIMINA 

Păşim în minunatul univers al familiei şi dorim din toată inima să 
ne fiţi oaspeţi, să ridicaţi un pahar de vin pentru fericirea noastră 

la sărbătoarea căsătoriei noastre. 
Împreună cu cei ce ne-au văzut primii paşi: 

Koncz Eugen Muntean Liviu 
şi Irina şi Ana 

şi împreună cu cei care ne vor sta alături de acum înainte: 
Boros Sandor Varga Imre 

şi Rodica şi Bianca 

avem deosebita plăcere de a vă invita la celebrarea căsătoriei noastre, în data de 18 august 2007, 
care va avea loc la Catedrala Ortodoxă „Sf. Treime”, la ora 1700 şi la biserica Unitară la ora 1800. 

Sărbătorirea evenimentului va avea loc la Restaurantul „REX”, începând cu ora 2000. 
Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 2 

Mai sunt câteva zile şi pe data de joi, 1 ianuarie 2009, am dori să, 
împăraţim cu toþii aceste clipe de mare importanţă pentru noi, 

familiile 

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

*nume_parinti_mireasa+ *nume_parinti_mire+ şi copiii noştri 
*prenume_mireasa+ şi *prenume_mire+ 

De aceea vă aşteptăm cu drag la ora 8:00 la Catedrala [nume_biserica] 
din *adresa_biserica+ pentru celebrarea cununiei religioase şi la masa festivă 

ce va avea loc la restaurantul [nume_local] din [adresa_local]. 
Naşi: *prenume_nasa+ şi *nume_nas+ 

*prenume_nasa_2+ şi *nume_nas_2+ 

TEXT 3 

Noi doi, 
Adriana şi Florin 

ne-am gândit că prima zi a vieţii noastre ca soţ şi soţie, 

 



4 Noiembrie 2006 

va fi mai frumoasă, dacă voi, cei dragi 
veţi accepta invitaţia noastră şi vă veţi bucura alături de noi. 

Plini de speranţă vom păşi în Casa Domnului 
pentru săvârşirea tainei Sfintei Cununii, 

la Biserica Sf. Mina (IML - Mina Minovici), orele 18:00, 
cu binecuvântarea dată de părinţii noştri: 

Ioana şi Constantin Paşcanu şi Maria Albu 

De-acum paşii vieţii noastre vor fi călăuziţi de cei care 

au acceptat cu bucurie să ne fie naşi: 
Adriana şi Marian Mihalache 

Începând cu orele 20:00 vom petrece o noapte de vis 
la Restaurantul Marcon (Discoteca Calise), 

(Str. Constantin Noica, nr. 140 A - Pod Cotroceni). 
Vă aşteptăm cu drag ! 

TEXT 4 

Credeam ca nouă nu ni se va întâmpla, 
şi totuşi...noi, 

Anda şi Valentin 
ne căsătorim. 

Vă invităm cu drag să ne fiţi alături 
în data de 18 august. 

Recepţia va avea loc la Restauranrul Madrigal, ora 14. 
Familia Popescu şi Familia Radu 

TEXT 5 

Un băiat a întâlnit o fată... 
Pentru a afla continuarea povestirii vă invităm 
să participaţi în data de 17 mai 2007, ora 14:20 

la Biserica Renaşterea din strada Speranţei numărul 11, 
la celebrarea căsătoriei dintre 

Ioana şi Valentin 

Recepţia va avea loc la Restaurantul Madrigal, ora 16:00 
Fam. Toader şi Fam.Popescu 

TEXT 6 

 



Ar putea începe cu: 
"A fost odată ca niciodată...", 

aceeaşi povestire şi totuşi de fiecare dată alta. 
Alexandru şi Ana 

îşi încep propria lor poveste de dragoste, 
pe care o doresc plină de soare şi fericire, 

alături de familiile lor: 
Pop si Marin 

care doresc s fiţi alături de ei la fericitul eveniment, care va avea loc în ziua de 15 august, ora 14, 
la Restaurantul Izvorul Rece 

De acum paşii lor vor fi călăuziţi de naşii lor: 
Emilia şi Marian Sandu 

TEXT 7 

Nu contează cu adevărat ce ai în viaţă, 
ci pe cine ai alături când treci prin viaţă" 

Împreună cu familiile noastre, noi, 
Adrian şi Elena, 

avem deosebita plăcere de a vă invita să luaţi parte 
la celebrarea căsătoriei noastre, în data de 18 iunie. 

Evenimentul va fi sărbătorit la Restaurantul Carla 
începând cu ora 13. 

Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 8 

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

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

Noi, Ioana şi Valentin, vă invităm să fiţi alături de noi în această zi specială. 
Sâmbătă, 27 iunie 2009, restaurant Primavera. 

TEXT 9 

Va veni clipa când noi: 
LAUR şi CAMELIA 

Vom păşi în universul familiei şi dorim din toată inima 

 



ca alături de dumneavoastră să ne împlinim acest vis. 
Vă aşteptăm cu deosebită plăcere 

împreună cu părinţii: 
Fam ANDONE si fam GHEORGHE 
Alături de părinţii spirituali, naşii: 

LUCA VIOREL şi DANA, 
Să împărtăşiţi bucuria noastră la cununia religioasă 

oficiată sâmbătă, 26 august 2010, în Catedrala 
Reîntregirii din Alba-Iulia, la orele 20.30, urmată de 

sărbătorirea evenimentului la restaurantul 
"La Cetate" începând cu orele 2130. 

Din suflet, vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 10 

Ne-am dorit...v-aţi aşteptat...am ezitat... şi totuşi, noi, 
Amalia şi Cătălin 

...ne-am hotărât...ne căsătoriiiiiiim! 
spre marea bucurie a părinţilor 

Graţiela şi Gheorghe Mariana şi Ion 

Dacă aveţi planuri pentru 29.07.2006, anulaţi-le, 
pentru că noi vă invităm la petrecere cu ocazia căsătoriei noastre . 

Cununia religioasă va avea loc la 

“Biserica Batusari”(vis-à-vis de Colegiul Naţional Vlaicu Vodă), ora 16.00. 
Seara va continua, între şampanie şi tort, 

la Casa Armatei din Curtea de Argeş, începând cu ora 19.00. 

Primii care ne-au crezut şi care ne vor sta alături: 
Naşii: 

Elena şi Ion Vasile 

TEXT 11 

Şi-ar fi jurat că lor nu li se va întâmpla 

Şi totuşi... 
Spre marea bucurie a părinţilor 

 



Florin şi Mirela se căsătoresc 

Nu credeţi? Convingeţi-vă pe data de 24 iulie 2008 la ora 17.00, 
la cununia religioasă de la Biserica Bunavestire. 

Petrecerea va continua la Restaurantul Primavera. 

Zvonul care circulă este adevărat: tinerii şi-au găsit şi naşii: 
Pop Cornel şi Pop Dorina 

TEXT 12 

Noi ne căsătorim 

Lili şi Flaviu 

Dacă nu vă vine să credeţi, dacă vreţi să vă bucuraţi 
şi să vă emoţionaţi alături de noi, 

atunci vă invităm în ziua de 20 iulie 2010 pe rând la: 
Cununia religioasă de la Catedrala Mitropolitană Timişoara, ora 18,30 

Cununia gastronomică, bahică şi muzicală de la Restaurantul Club Senator, ora 20,00 

Au fost primii care ne-au crezut: 
Părinţii : Emilia ŞOGOR 

Viorica şi Aurel REDIU 

Naşii: Rodica şi Ioan GAVRAN 

TEXT 13 

Într-o frumoasă zi de ...................... a anului 200.. 
--------- şi --------- 

vom păşi plini de speranţă în Casa Domnului, 
Biserica --------- , ora --------- , 

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: 
--------- şi ---------şi --------- 

şi naşii: 
--------- şi --------- 

să petrecem până în zori 
la Restaurantul ---------, începând cu ora ------- --. 

Vă aşteptăm cu drag! 

 



TEXT 14 

Zvonul ce l-aţi auzit este foarte adevărat : 
...... şi .......... 

Vor spune "Da" din inimă la Catedrala ..........sâmbătă, ....... orele .......... 
după care vă invită să cinstiţi evenimentul la ..................., orele .......... 

Spre bucuria părinţilor 
fam. ......şi fam. .......... 

Naşi: .............. 
Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 15 

A fost odată ca niciodată... 
Aceeaşi poveste, 

Şi totuşi de fiecare dată alta. 
Ionel şi Anda Mirela 

îşi încep propria lor poveste de dragoste, pe care o doresc 
plină de soare şi fericire, alături de dragii lor părinţi: 

Fam. Sandu şi Fam. Radu, 
care doresc să le fiţi alături la această sărbătoare 

care va avea loc în ziua de 22 iulie 2006. 
Binecuvântarea Domnului o vor primi în 

Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel, din satul Palanca, la ora 19:00. 
Apoi vor sărbători fericitul eveniment 

la Restaurantul Terasa Cool, din satul Palanca, la ora 21:00. 

Le vor veghea acest început de drum, naşii lor: 
Ion şi Marinela Berbecu. 

TEXT 16 

Dragostea lui Dumnezeu ne-a adus împreună pe noi, 

Daniel şi Felicia 

De aceea, cu binecuvântarea părinţilor noştri: 

Mihai şi Maria Ioan şi Angela 

Aioanei Câniparu 

 



Vă invităm să fiţi alături de noi şi să vă bucuraţi 

de cerul care străluceşte în inimile noastre 

acum când anotimpul iubirii a înflorit în noi! 

Ne-am bucura să fiţi martori 

la rostirea legămintelor noastre de dragoste 

în ziua de 5 august 2007, la Biserica Creştină după Evanghelie nr. 1 

(Str. Călugăreni, nr. 10, Botoşani), la ora 10:30. 

Vă invităm deasemenea să celebraţi alături de noi anotimpul dragostei 

la Restaurantul "Uca" în aceeaşi zi începând cu ora 13:30. 

Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 17 

Am crezut că nouă nu ni se va întâmpla şi totuşi... 
Sufletele noastre pline de iubire au hotărât: 

ne căsătorim. 
Dacă nu vă vine să credeţi, 

dacă vreţi să vă bucuraţi şi să vă emoţionaţi 
alături de noi, atunci vă invităm: 

Sâmbătă 9 septembrie 2006 

* ora 12:30 - cununia civilă la Primăria Sector 2 

* ora 13.30 - restaurant Quadria 
Duminică 10 Septembrie 2006 

* ora 13.30 - Cununia religioasă la Biserica 
Sfântul Spiridon Vechi 

Vă aşteptăm cu drag alături de părinţii şi de 
naşii noştri Brăteanu Călin şi Gabriela. 

TEXT 18 

Vă invităm să participaţi la momentul în care…două vieţi devin una, două jumătaţi devin un întregdoi 
prieteni devin soţ şi soţie. În deplină înţelegere şi iubire,  şi  îşi încep propria lor poveste   

 



pe care şi-o doresc plină de soare şi fericire  ,, orele  , la Biserica „ 

  ”,alături de părinţii lor  şi    şi    Le 
vor veghea acest început de drum naşii lor   şi   Toţi cei care doresc li se pot alătura la 
această sărbătoarela Restaurantul „   ”, începând cu orele  .Vă aşteptăm cu bucurie să 

ne fiţi alături! 

TEXT 19 

Ce au de spus părinţii: 
  şi  şi    

Vă invită la căsătoria copiilor lor 
  şi    

  . 
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 

  şi    

Vă aşteptăm cu drag ! 

TEXT 19 

Noi 
............................... 

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. 
Îi vom avea alături pe dragii noştri părinţi: 

.................................. 

  

    

  

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 



Cununia civilă va avea loc la Casa Tineretului, ora 18. 
Vom primi binecuvântarea Domnului 

la Biserica Penticostală « Tabor » începând cu ora 15, 
fiind însoţiţi la acest început de drum şi de naşii noştri: 

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

TEXT 20 

Unul fără altul suntem fără rost, dar împreună,noi,..........................doi străini hoinari prin Univers... 
vom da sens şi valoare cuvântului dragoste.Vom împărţi zâmbete şi stropi de fericire alături de 

părinţii noştri..........................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 14:00, în cadrul Bisericii ....după care vom sărbători bucuria la restaurantul ... 

TEXT 21 

Minunea săvârşirii Sfintei Taine a Cununiei 
revarsă asupra robilor lui Dumnezeu 

.................................. şi ............................. 
Harul divin, aducând lumina în calea vieţii lor, 

în gândurile şi faptele lor întărind şi mai mult în sufletele lor 

Credinţa, Nădejdea şi Iubirea. Familiile............................... şi ................................ 
Părinţii şi naşi vă invită să vă alăturaţi lor 

întru întâmpinarea acestui fericit eveniment din viaţa copiilor lor, 
ce se va oficiala Biserica ...................... 

În ziua a ...... a lunii ..............., ora ........Seara va continua la ............................ 

TEXT 22 

Când puţini mai credeau…într-un moment de mare inspiraţie, noi, ................................... ne-am 

hotărât: NE CĂSĂTORIIIIIIIM !... 

şi spre marea bucurie a părinţilor noştri .................................................... Deci chiar şi noi ne-am găsit 
naşii!.............................................Dacă nu vă vine să credeţi, vă invităm să vă convingeţi sâmbătă,. , 
ora 14:30, la Casa Tineretului din ploiesti şi laora 18:00 la Biserica Gheorghe.Seara va continua, între 
şampanie şi tort, la restaurantul “MIRIFIC” din Ploiesti, începând cu ora 19:00. Vă aşteptăm cu drag! 

 



TEXT 23 

Noi,...ţinându-ne de mână, plini de speranţă păşim cu entuziasm şi încredere în minunata taină a 

căsătoriei. La eternul acord de a ne uni destinele dorim să împărtăşim cu dumneavoastră această 
unică bucurie. Cununia civilă va avea loc în ziua de ...,la Primăria din Moldova - Nouă, ora ... ,iar 

binecuvântarea Domnului o vom primi alături de distinşii noştri naşi...la Biserica Ortodoxă din ....... , 
ora ... Sărbătorirea festivă a evenimentului va avea loc la Cantina Moldomin, unde prezenţa 

dumneavoastră ne va onora. 

TEXT 24 

Nunta nu înseamnă numai flori, sunete de clopote sau lumânări, muzică sau dantelă. 
Nu e nevoie de o mare de oaspeţi sau pavilioane luxoase. 

E nevoie doar ca doi oameni să îndrăznească să lase o viaţă şi să înceapă alta 
încrezători în răbdarea, iubirea şi puterea de a rezista încercărilor vieţii. 

Anii care vin vor fi cei mai frumoşi. 
Georgiana şi Octavian au deosebita plăcere de a vă invita 

la celebrarea căsătoriei lor care va avea loc sâmbătă 26 Iulie 2008. 
Pe drumul vieţii vor fi alături de ei naşii Cristi şi Claudia Bold 

Vă promitem o seară de neuitat alături de tânăra pereche 
în cea mai fericită clipă a vieţii lor. 

Cununia religioasa va avea loc la Biserica Sf. Nicolae orele 12 
iar "cununia" gastronomică, bahică şi muzicală va avea loc la 

Restaurantul Belvedere începând cu orele 14. 
Vă aşteptăm cu drag. 

TEXT 25 

Iubirea, fericirea, speranţa şi bucuria sunt motivele pentru care noi 
... 

Împreună cu cei care ne iubesc 

... 
ne vom dărui pentru totdeauna dragostea unul celuilalt, sub privirea celor care ne 

vor 
călăuzi pe acest nou drum 

... 
Vă invităm să petrecem acest eveniment în data de ........... 

Cununia civilă va avea loc la 18:30, la... 

 



Binecuvântarea cerului o vom primi la ora 20, în cadrul Bisericii Ortodoxe “.......... 
după care vom împărţi zâmbete şi stropi de fericire la 

Restaurantul ............ începând cu ora 21. 
Pt. o mai bună organizare vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. până în data de 

20 iunie 2007, la unul din următoarele nr. de telefon: 
.................... 

TEXT 26 

Destinat exclusiv celor care sunt într-o formă fizică de zile mari! 
Sâmbătă, ............................. , se lăsă cu mare petrecere mare! 

................................... 
se căsătoresc! 

Acestea fiind spuse, vă aşteptăm împreună cu părinţii: 
.............................................................. 

şi naşii 
...................................................... 

începând cu orele ......... la ............................., orele ............ 
la Biserica .......................... 

Fericitul eveniment se sărbătoreşte 

cu sau fără papion, pe tocuri sau fără tocuri, 
la restaurantul ....................., începând cu orele .............. 
Şi pentru că mirii îşi propun să petreacă până dimineaţa, 

aşteaptă să le confirmaţi forma fizică în care vă aflaţi 
până la data de .......................... 

(tel. ................................................ ). 
Restu......... surpriză. .. deja ştiţi prea multe! 

Ce ziceti, vă tentează? 

TEXT 27 

Reţineţi în agenda dumneavoastră data de Duminică, .................. , 
cu menţiunea "Sărbătorim!" 

Mirii 
..... 

Jurământul “La bine şi la rău” va fi rostit 
cu binecuvântarea şi spre mulţumirea părinţilor noştri 

..... 
la ..., ora .... 

 



În viaţa şi la petrecere vom fi călăuziţi de naşii noştri 
... 

Este un eveniment important şi va fi stropit ca atare 
la restaurantul ..., începând cu ora ... 

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră 
la numerele de telefon: ..... până în data de ... 

TEXT 28 

Noi 
... 

Vom porni împreună pe drumul dragostei şi al speranţei. 
Jurământul sfânt "La bine şi la rău" va fi rostit 

cu binecuvântarea şi spre mulţumirea părinţilor noştri: ... 
Vă aşteptăm să trăim alături de dumneavoastră bucuria 

Sfintei Taine a Cununiei Religioase, 
eveniment ce va avea loc în data de ...., ora .... la Biserica ...... 
Între şampanie şi tort, vă invităm să petreceţi alături de noi la 

Restaurantul ....., începând cu ora .... 
În viaţă vom fi călăuziţi spre un destin fericit de naşii noştri: 

....... 
între şampanie şi tort 
Vă aşteptăm cu drag! 

Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. până la data de .......... , 
la telefon: .... 

TEXT 29 

Dragostea a fost singutul imbold care ne-a îndrumat spre alegerea 

zilei în care noi: 
.......... 

ne vom uni destinele pentru eternitate. 
Alături de noi vor fi cei care ne-au călăuzit paşii 

..... 
A sosit clipa mult aşteptată şi dorim să vă alăturaţi 

ceremoniei noastre care se va oficia la data de ......, ora ........ , 
la Biserica “............ 

Masa şi felicitările vor avea loc la restaurantul “............ 
începând cu ora ........ 

 



Dorim să vă avem alături într-un moment atât de semnificativ pentru noi. 
Aşteptăm confirmările dvs la nr. de tel. 

............. 

TEXT 30 

DA, am decis: noi ne iubim, 
drept pentru care ne-am gândit... 

Ce-ar fi să ne căsătorim?... 
Radu-Gabriel si Maria-Antoanela 

Ne vom jura iubire veşnică, 
sâmbătă, 24 august 2010 , ora 18:00, 

la Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. 
Iar dacă nu ne credeţi, puteţi să-i întrebaţi pe naşii: 

Mirela şi Cristian Iacob 

Tot ei vă vor confirma şi faptul că, am ales să petrecem pe cinste 
la Restaurantul Mărgăritar, de la orele 20:30 şi până dimineaţa. 

Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 31 

Pentru ca lumea-i mai frumoasă în doi, 
am hotârăt să ne căsătorim. 

Iar pentru ca marile bucurii trebuie împărtăşite cu cei dragi, 
Noi, Radu-Gabriel şi Maria-Antoanela 

am ales să vă spunem data şi locul evenimentului: 
24 august 2010, ora 18:00 

Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena 

iar, începând cu ora 20:30, Restaurantul Mărgăritar. 
De restul se ocupă naşii: 
Mirela şi Cristian Iacob 

Vă rugăm să confirmaţi participarea Dumneavoastră 
până la data de 10.07.2010 la următoarele numere de telefon: 

0788/000000 şi 0721/000000 

Vă aşteptăm! 

TEXT 32 

 



Două inimi, un singur suflet... 
Doi dansatori, un singur dans... 

Noi, Radu-Gabriel şi Maria-Antoanela 

ne vom căsători sâmbătă, 24 august 2010, ora 18:00, 
la Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena 

urmînd ca, începând cu ora 20:30, 
să vă împărtăşim bucuria noastră 

într-o ambianţă plăcută, la Restaurantul Mărgăritar. 

TEXT 33 

De-am căuta, şi... n-am găsi 
De-am întreba, şi... tot n-am şti 

Printre care lucruri mărunte am găsit o dragoste atât de mare 
Şi prin ce cuvinte neînsemnate am putea s-o exprimăm. 

De aceea, noi 
Radu-Gabriel şi Maria-Antoanela 

am găsit să vă facem părtaşi iubirii noastre invitându-vă 
Sâmbătă, 24 august 2010, 

la Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena 
unde, la ora 18:00, se va oficia cununia noastra religioasă 

şi la Restaurantul Mărgăritar 

unde vom petrece, începând cu ora 20:30 şi până în zori. 
Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 34 

Prieteni dragi, va spunem vouă 

Că nu-i bucurie mai mare decât să ştim că aţi putea să ne fiţi alături 
Sâmbătă 24 august 2010 - ziua în care ne căsătorim noi, 

Radu-Gabriel şi Maria-Antoanela 

Vă trimitem gândul nostru bun 

alături de părinţi şi naşii: Cristian şi Mirela Iacob 

care ne vor însoţi la înfăptuirea tainei Sfintei Cununii ce se va săvârşi 
la Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena - ora 18.00. 

Petrecerea va avea loc la Restaurantul Mărgăritar, 
începând cu ora 20.30. 
Vă aşteptăm cu drag! 

 



TEXT 35 

Zi făr de pereche – 24 august 2010, 
Loc făr de cusur - Restaurant Mărgăritar 

Le-am ales pe-acestea, să ne fie semne de bun augur 
Pentru ca noi, 

Radu-Gabriel şi Maria-Antoanela 

vom porni pe acelasi drum, ca soţ şi soţie. 
la celebrarea căsătoriei noastre, ne vor fi alături 

naşii Cristian şi Mirela Iacob 

părinţii, prietenii, oameni minunaţi printre care 

ne-ar face o deosebită plăcere să vă număraţi şi Dumneavoastră. 
Vă aşteptam cu drag! 

TEXT 36 

În cazul nostru 

................ 
a fost puţin altfel, dar poate tocmai de aceea suntem mai fericiţi. 

Mai întâi a venit pe lume fiul nostru .... 
iar acum ne-am hotărât ca ...... 

odată cu botezul fiului nostru să ne unim destinele în faţa Domnului la 
Biserica........, ora .... 

Cei care ne vor îndruma paşii şi vor veghea ca iubirea noastră să se împlinească 
vor fi naşii 
............... 

Ne vom simţi onoraţi să vă avem alături de noi, 
în ambianţa Restaurantului ......, începând cu ora .... 

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dumneavoastră până la data de ............. 
la numerele de telefon ........... 

TEXT 37 

Când ne-am cunoscut noi? 

Nu mai are importanţă...Care noi? Asta da, e important 
Radu-Gabriel şi Maria-Antoanela 

Si mai important e, însa, faptul că ... ne căsătorim 
Sâmbătă, 24 august 2010, 

la Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena - ora 18.00, 
Cât despre petrecere, nu mai puţin importantă, 

 



Nu vă spunem decât locul - Restaurantul Mărgăritar 
şi ora de deschidere - 20.30 

Restul... surpriză... deja ştiţi prea multe! 
Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 38 

Dintre atâţia "ei" l-am ales pe El: Radu-Gabriel 
Dintre atâtea "ele" am ales-o pe Ea: Maria-Antoanela 

Ne-am ales unul pe celălalt şi... 
v-am ales pe Dumneavoastră să ne fiţi alături 

Sâmbătă, 24 august 2010, 
când, la Primăria Sectorului 3 Bucureşti (ora 16.00) 

se va oficia cununia civilă, 
iar la Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena 

(ora 18.00) – cea religioasă. 
Cât despre petrecere… alegem tot noi locul: 

Restaurantul Mărgăritar (ora 20.30) 
şi vă lăsăm pe Dumneavoastră să alegeţi ţinuta şi muzica. 

Vă aşteptăm cu drag! 

TEXT 39 

Dacă destinul a vrut să ne aleagă pe noi, 
Radu-Gabriel şi Maria-Antoanela 

Atunci, am zis să alegem noi restul; 
Ziua: Sâmbătă, 24 august 2010; 

Biserica: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (ora 18.00); 
Localul: Restaurantul Mărgăritar (ora 20.30); 

Naşii: Cristian şi Mirela Iacob; 
Invitaţii: Domniile Voastre. 

Ne-ar face o deosebită plăcere să vă avem alături 
în cea mai frumoasă zi din viaţa noastră. 

Vă aşteptăm cu drag! 

 


