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Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret

Cere oferta personalizata pentru

Descriere
Orice detaliu al nuntii este important, inclusiv textul care va aparea pe invitatiile voastre de nunta.
Aici gasiti modele de texte pentru invitatii de nunta care va vor ajuta sa gasiti cea ce va reprezinta cu adevarat.
COD: 1.
“Nu conteaz? cu adev?rat ce ai în via?ã, ci pe cine ai
al?turi când treci prin via?ã"
Noi
……………………………………….
Credem cã prima zi a vie?ii noastre împreunã, ...
va fi mai frumoasã dacã voi, cei dragi, ve?i accepta invita?ia noastr?
?i vã ve?i bucura împreunã cu noi.
Îi vom avea al?turi pe dragii no?tri p?rin?i:
……………………………………………………………
Cununia civil? va avea loc la Casa Tineretului, ora 18. Vom primi binecuvântarea Domnului
la Biserica Penticostalã « Tabor » începând cu ora 15,
fiind înso?i?i la acest început de drum ?i de na?ii no?tri:
………………………………
Masa ?i felicit?rile vor avea loc la...., ora...

COD: 2.
“…chiar dacã a? avea toatã credin?a a?a încât sã mut ?i mun?ii
?i nu a? avea dragoste, nu sunt nimic.”
Unul fãrã altul suntem fãrã rost, dar împreunã,
noi,
..........................
doi str?ini hoinari prin Univers …vom da sens ?i valoare cuvântului dragoste.
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Vom împãr?i zâmbete ?i stropi de fericire al?turi de p?rin?ii no?tri
……………………..
în prima zi a vie?ii noastre împreunã …
zi care va fi mai frumoasã dacã voi, cei dragi, ve?i accepta invita?ia noastr? ?i vã ve?i bucura împreunã cu noi.
Vom primi binecuvântarea Cerului la ora 14:00, în cadrul Bisericii ….
dup? care vom s?rb?tori bucuria la restaurantul …

COD: 3.
Ne-au dat via?ã ?i ne-au crescut p?rin?ii
.................. ?i ...................
A?a se face cã în dup?-amiaza zilei de ..........................., ora …
........................... ?i ..........................
Ne vom uni destinele la
Biserica ........................................
Cu îngerii deasupra noastr?
vom primi binecuvântarea na?ilor
..................... ?i ........................................
Vã a?teptãm cu drag sã s?rb?torim acest eveniment
la restaurantul ......................................
Din ..........................................Începând cu ora …
“Nu trebuie sã fie în?elese sentimentele
Ele trebuie tr?ite”

COD: 4.
Cu binecuvântarea p?rin?ilor
....................... ?i .........................
?i c?l?uzirea na?ilor
......................... ?i ..............................
vã invitãm sã lua?i parte la pecetluirea dragostei noastre
................................ ?i .............................
?i vã a?teptãm la cununia religioasã care va avea loc
la Biserica ................ în data de ...................., la ora ...
Seara va continua între ?ampanie ?i tort la restaurantul .........
din ......................., începând cu ora ...
Vã rugãm sã confirma?i prezen?a dvs. pân? la data de ................
la tel ...........................................

COD: 5.
Minunea s?vâr?irii Sfintei Taine a Cununiei
revars? asupra robilor lui Dumnezeu
.................................. ?i .............................
Harul divin, aducând lumina în calea vie?ii lor,
în gândurile ?i faptele lor înt?rind ?i mai mult în sufletele lor
Credin?a, N?dejdea ?i Iubirea.
Familiile
............................... ?i ................................
P?rin?ii ?i na?i vã invitã sã vã al?tura?i lor
întru întâmpinarea acestui fericit eveniment
din via?a copiilor lor, ce se va oficia
la Biserica ......................
În ziua a ...... a lunii ..............., ora ........
Seara va continua la ............................

COD: 6.
................. ?I ....................
cu binecuvântarea p?rin?ilor
.................... ?i ......................
împreunã cu na?ii
..............................................
au deosebita pl?cere de a vã invita la
celebrarea cãsãtoriei lor în data de ............................
Cununia civilã va avea loc la .........................................
Cununia religioasã se va oficia la ............................................
S?rb?torirea evenimentului va avea loc la ............................începând cu ora …
Vã a?teptãm cu drag!
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Vã rugãm sã confirma?i prezen?a dvs. pân? la data de .............
la tel.............................

COD: 7.
Într-o frumoasã zi de ............................
.......................?i .......................
vor pã?i plini de speran?ã în Casa Domnului, Biserica ....................... ora ...............
spre a-?i d?rui pentru totdeauna dragostea unul celuilalt.
?i cum nimeni în clipa de bucurie nu vrea sã fie singur...
v-au ales pe dumneavoastr?, al?turi de dragii lor p?rin?i
.................?i...................
?i na?i
...................?i......................
sã petrecem pân? în zori la restaurantul .........................
începând cu ora ...
Vã a?teptãm cu drag!

COD: 8.
În deplinã credin?ã, dragoste ?i în?elegere, noi
...............................?i ...............................
am hot?rât sã ne unim destinele avându-i al?turi pe p?rin?ii no?tri
.................................... ?i ........................................
Pe drumul vie?ii vom fi c?l?uzi?i de na?ii no?tri
.....................?i ........................
Vã invitãm sã vã bucura?i al?turi de noi participând la celebrarea
cununiei religioase, care va avea loc la Biserica ..................
în ziua de ..............., ora ....
S?rb?torirea fericitului eveniment va avea loc
la Restaurantul................... începând cu ora..............
Vã rugãm sã confirma?i prezen?a dvs. pân? la data de.............
la tel...........................
Vã a?teptãm cu drag !

COD: 9.
“A fost odat? ca niciodat? ...”
Aceea?i poveste ?i totu?i de fiecare datã alta...
..............................?i ..........................
Au hot?rât sã-?i înceap? propria poveste
pe care ?i-o doresc plinã de soare ?i fericire în data de ..................
la Biserica...................... al?turi de dragii lor p?rin?i.
…… si …..
Doresc sã le fie al?turi la aceastã s?rb?toare to?i cei dragi,
la Restaurantul...................., la ora.........
Le vor veghea acest început de drum
na?ii lor
.................... ?i ......................
Vã a?teptãm cu drag !

COD: 10.
Noi cei mai ferici?i
.....................?i .......................
Cu dragoste, în?elegere ?i respect vom depune
“Jurãmântul de Credin?ã” în ziua de ............................
în fa?a ?i spre mul?umirea p?rin?ilor
.....................................?i .............................................
?i a na?ilor
..........................?i.............................
Ceremonia religioasã se va oficia la Biserica .................., ora ...
Seara va continua la Restaurantul ............., începând cu ora ...
Vã a?teptãm cu drag!

COD: 11.
Din sincerã ?i profundã iubire,
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De bun?voie ?i nesili?i de nimeni,
Noi
.........................?i.........................
Ne-am hot?rât sã ne unim în dragoste ?i în?elegere,
drept pentru care împreunã cu familiile noastre
.......................................?i.................................
cu stimã ?i respect vã poftim la nunta noastr?
unde sã osp?tam dup? datinã în cea
de-a ..... a zi a lunii ............. la ........... ora................
Cununia religioasã va avea loc la Biserica................., la ora............
Pe drumul vie?ii al?turi de noi vor fi na?ii no?tri dragi
...............................?i..............................
Vã a?teptãm cu drag!

COD: 12.
Ne-am dorit...v-a?i a?teptat...am ezitat... ?i totu?i, noi,
………………….
...ne-am hot?rât...ne cãsãtoriiiiiiim!
spre marea bucurie a pãrin?ilor
………………………..
Dacã ave?i planuri pentru ..., anula?i-le,
pentru cã noi vã invitãm la petrecere cu ocazia cãsãtoriei noastre .
Cununia religioasã va avea loc la “Biserica cu Lunã”, ora 17.30.
Seara va continua, între ?ampanie ?i tort,
la Restaurantul “Transilvania”, începând cu ora 1900.
Primii care ne-au crezut ?i care ne vor sta alãturi:
Na?ii: …………………

COD: 13.
Când pu?ini mai credeau…într-un moment de mare inspira?ie, noi,
………………………………
...ne-am hot?rât:
NE CÃSÃTORIIIIIIIM !
... ?i spre marea bucurie a p?rin?ilor no?tri:
....................................................
Deci chiar ?i noi ne-am g?sit na?ii!
.............................................
Dac? nu v? vine s? crede?i, v? invit?m s? v? convinge?i sâmb?t?,
...
, ora 14:30, la Casa Tineretului din ploiesti ?i la
ora 18:00 la Biserica Gheorghe.
Seara va continua, între ?ampanie ?i tort, la restaurantul
“MIRIFIC” din Ploiesti, începând cu ora 19:00.
V? a?tept?m cu drag!

COD: 14.
Stimatã victimã,
.............................................
împreunã cu pãrin?ii
.................................................
vin în întâmpinarea temerilor dvs.
conform cãrora vã gândea?i cu groazã cã o sã fi?i invita?i la nunta lor.
Ei eliminã orice urmã de dubiu ?i v-o pun pe hârtie.
Zvonul care circulã e adevãrat.
Tinerii ?i-au gãsit ?i na?ii:
.................................................
Picioarele ?i spatele or sã vã doarã în timpul cununiei religioase
la Biserica "Sf. Constantin ?i Elena", ora 18:00, pe data de .....
Banii o s?-i da?i la Restaurantul "Bogdãneasa" , Oradea
începand cu ora 19:30
?i sperãm sã nu vã parã rãu.
Vã a?teptãm cu drag!
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COD: 15.
Cu deosebitã plãcere, noi,
.................................................
împreunã cu pãrin?ii no?tri dorim sã vã avem alãturi
la celebrarea cununiei religioase care se va oficia la data de ..., ora 20
la Biserica Ortodoxã ......
Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc, începând cu ora 2100
la ............................
Vã a?teptãm cu drag!

COD: 16.
IUBIRE, numai tu...po?i, ceea ce nimeni nu poate!
IUBIRE numai tu...?tii, ceea ce nimeni nu ?tie!
IUBIRE numai tu...ier?i, ceea ce nimeni nu poate ierta!
IUBIRE numai tu...birui, ceea ce nici o altã putere nu poate birui!
De aceea noi,
.......................................
Vom porni împreunã pe drumul iubirii depline, a legãturii neîntrerupte ?i cinstite,
binecuvânta?i fiind de pãrin?ii no?tri
........................................
?i pentru cã este o datorie de suflet a cre?tinilor ortodoc?i sã se cunune religios
prin “Sfânta Tainã a Cununiei”
vã a?teptãm sã trãim împreunã aceste momente solemne,
duminicã ..., ora 1700, la Biserica ..................
în prezen?a na?ilor: ...............................
Iar de ave?i plãcerea sã petrece?i alãturi de noi, vã invitãm
la Restaurantul “Union”, începând cu ora 20.00.

COD: 17.
...Ar putea începe cu “A fost odat? ca niciodat?...”
Mereu aceea?i poveste, dar de fiecare datã alta, în care noi:
.....
ne începem propria poveste împreunã cu cei care ne iubesc cel mai mult:
....
ne vom da mâna sub pâlpâirea vie a celor care ne sunt na?i pe drumul vie?ii:
......
Vã invitãm cu drag sã lua?i parte la celebrarea c?s?toriei noastre care va avea loc la data de 17.02.2002.
....
Cununia civilã se va oficia la Casa Tineretului, ora 1515.
Cununia religioas? va avea loc la Parohia Romano-catolic? Olosig, ora 1700.
Masa, dansul ?i felicit?rile vor avea loc la Restaurantul “Flora” ,începând cu ora 2000.
Vã a?teptãm cu drag!

COD: 18.
Dumnezeu le-a dat via?ã, iar noi i-am adus pe lume
…………………
iar ei
......
doresc sã fie împreunã.
Prieteni de suflet ?i pãrin?i spirituali, na?ii
……………..
vor veghea ca iubirea lor sã se împlineascã prin Sfânta Tainã a Cãsãtoriei
ce se va oficia la Biserica Ortodoxã Fratelia ,în ziua de ..., la ora 1600.
Bucuria cãsãtoriei dorim sã o trãim împreunã la restaurantul ...... , începând cu ora ...
Vã a?teptãm cu drag!

COD: 19.
Via?a ne-au dãruit-o pãrin?ii
………………………..
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Fericirea ne-o fãurim noi
…………
Binecuvântarea ne-o vor da na?ii:
.............
Vã invitãm sã vã bucura?i alãturi de noi participând la
celebrarea cununiei civile ?i religioase, care va avea loc
la primãria ora?ului Deta ?i Biserica Ortodoxã din Denta
în

Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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