1.
Svoj jedini život ti živiš u meni,
Ti si moj trenutak, moj san i sjaj,
reč iz koje proleće miriše,
da bude sreća…., lepota i otkriće!
Venčanje će se održati u crkvi ____ u ___,
___ godine
u ___ časova.
Svadbena svečanost sledi
u restoranu „ ____ “ sa početkom u ___ časova.
2.
Volimo se,
zato se i venčavamo.
Volimo i Vas,
zato Vas pozivamo
da prisustvujete našem venčanju,
___ godine u __ časova, opština ___.
Proslava je u restoranu „ ___ “ u __ časova.
Dobro došli!
Molimo Vas, dolazak potvrditi do ___
3.
U ___, ____ godine
u prisustvu nama dragih ljudi,
želimo da svoje snove pretvorimo u stvarnost
i zavetujemo se na večnu ljubav.
Zato Vas pozivamo da nam ovaj dan
učinite još svečanijim.
Ceremonija venčanja obaviće se u crkvi ___u __časova.
Svečanost će se nastaviti u restoranu „ ___“ od ___ časova,
a svečani čin građanskog venčanja obaviće se u __ časova.
___________ sa porodicama.

4.
…deo ste naših života,
zbog vaše ljubavi i prijateljstva,
pozivamo vas
da u ___ ____godine
prisustvujete venčanju
____________
u crkvi ___ u __ časova
i zajedno sa nama nastavite slavlje
u restoranu „ ___ “ u ___ časova
S poštovanjem, porodice ____
5.
Postoje trenuci u životu koji nam zauvek ostaju u sećanju
i dobijaju pravu vrednost tek kada se podele sa dragim osobama.
Zato Vas pozivamo
da budete naši dragi gosti i prisustvujete venčanju
_____________
Venčanje će se obaviti dana _______ godine u __ časova
u crkvi _____
Budite svedoci ovog svečanog čina
i uveličajte naše slavlje u restoranu „ ______“ u _____u ___ časova.
S poštovanjem porodice ______
6.
„Pođimo zagrljeni zajedno
U ovaj začarani svet;
U ljubavi je čudna snaga
što korak pretvara u let…“
Bila bi nam velika čast da
u ____. godine
svojim prisustvom uveličate veselje
u restoranu „ _____“ u Leskovcu
sa početkom svadbenog veselja od ___ časova.
S poštovanjem,
porodice_____

7.
_____ godine,
u prisustvu nama dragih ljudi
želimo da svoje snove pretvorimo u stvarnost i zavetujemo se na večnu ljubav.
Zato Vas pozivamo da nam ovaj dan učinite još svečanijim.
Ceremonija venčanja obaviće se u hramu ___ u ___ časova.
Svečanost će se nastaviti u restoranu „_____ “ od ___ časova,
gde će se održati i građansko venčanje.
S poštovanjem,________
8.
….deo ste naših života, zbog Vaše ljubavi i prijateljstva
____________
pozivaju Vas da
u subotu, ____. godine
prisustvujete njihovom venčanju i uveličate taj poseban dan.
Skup svatova je u __ časova u restoranu „ __“ .
S poštovanjem,
porodice ____

9.
Volimo se, zato se i venčavamo.
Volimo i Vas,
zato Vas pozivamo da prisustvujete našem venčanju,
____ .godine u ___ časova u crkvi ___
Proslava je od ___ časova u hotelu „ ____“.
Dobro došli!
Molimo Vas, dolazak potvrdite do ___

10.
Postoje trenuci u životu koji nam duže ostaju u sećanju
i dobijaju pravu vrijednost tek kada se podele sa dragim osobama.
Zato Vas pozivamo da ___ godine
prisustvujete našem vjenčanju i slavlju restoranu „___ “ sa početkom u __ časova.
Sa radošću Vas očekujemo!

11.
Volimo se, zato se i venčavamo!
Volimo i Vas, zato vas pozivamo da prisustvujete našem venčanju!
Ne bojte se, nije šala, biće to vesela proslava mala!
Druživši se s nama, morali ste znati da ćete nam na svadbi uskoro zaigrati!
Da bi toga dana sve bilo kako treba, evo našeg rasporeda:
_____ godine
Skup svih Vas kao naših svatova zakazan je u __ časova
u domu ___
Pred Vama i pred Bogom ćemo se venčati u __ časova
u crkvi _____
a onda taj čin proslavljamo
u restoranu „ ___“.
Obavezno, i to u neograničenoj količini ponesite lepo raspoloženje,
jer ćemo Vas mi istim takvim i dočekati,
a za darove nemojte brinuti jer ono što ste nam hteli dati,
verujte u kovertu može stati!!!
12.
Trebalo nam je ___ godina…
da se zaljubimo…
da se radujemo….
da putujemo…
da ludujemo….
da se volimo….
da sazrimo i shvatimo…
Zato, biće nam drago da i Vi prisustvujete našem VENČANJU
koje će se održati ___ godine
u crkvi ___ u __ časova.
Nakon toga Vas očekujemo na svečanom ručku
u restoranu „ ___“ sa početkom u __ časova.
_______sa porodicama
13.
Samo trenuci koji se provedu u dobrom društvu
ostaju čuvani u najlepšim uspomenama…
____ godine
Crkveno venčanje obaviće se u hramu ___u ___ časova,
a svečani ručak u restoranu „___ “ u __ časova.
Skup kod porodice ___ u __ časova
Skup kod porodice___ u__ časova

14.
Ja_____, i ja_____,
dana ______ godine
u prisustvu nama dragih ljudi želimo da svoje snove pretočimo u stvarnost
i zavetujemo se pred Bogom i Vama na večnu ljubav i vernost.
Zato Vas pozivamo
da nam ovaj dan učinite jos svečanijim i budete nam svedoci.
Skup svatova je u kući porodice ____ u ___ časova.
Ceremonija venčanja obaviće se
u crkvi ___u ___ časova.
Veselje nastavljamo u restoranu „ ____“ od ___ časova.
Dobrodošli!
15.
Želja nam je i čast da radost našeg venčanja
podelimo sa svima onima koji su nam dragi.
Stoga Vas obaveštavamo da smo odlučili da
od ___ godine
svoje snove sanjamo zajedno.
Venčanje i proslavu organizovali smo od ___ časova
u restoranu „ ___ “.
S poštovanjem, _______
16.
Постоје тренуци у животу који
нам дуже остају у сећању и добијају
праву вредност тек када се поделе са драгим особама.
Зато Вас позивамо да у __________ године присуствујете нашем
венчању у цркви ___ у ___ часова.
Славље ће се наставити у хотелу „_____” од ___ часова,
где ће бити
одржано и грађанско венчање.
С радошћу Вас очекујемо!
17.
Tražeći put ka sreći, vođeni ljubavlju,
jedno drugom pokloniće poverenje, prijateljstvo i ljubav
venčanjem _______. godine
Čin građanskog venčanja obaviće se u __ časova
a crkveno venčanje u crkvi ___u __ h. Svadbeno veselje se nastavlja u restoranu „____”
Skup svatova
kod porodice ___
kod porodice___
u __ časova
u __ časova
Želimo da kratku sekundu večnosti kada izgovorimo sudbonosno DA
podelimo sa Vama,

S poštovanjem ________
18.
Срећа је тамо где је човек види.
Ми смо своју срећу пронашли,
али је потпуну видимо само у дељењу са Вама.
Зато Вас позивамо да ____ године
у ___ часова дођете у ____
и употпуните нашу срећу.
Весеље настављамо у ресторану „_____”,
од ___часова.
С поштовањем, породице_____
19.
Жеља нам је и част да радост нашег венчања
поделимо са свима онима који су нам драги.
Стога Вас обавештавамо да смо одлучили да од
_____ године своје снове сањамо заједно.
Венчање и прославу организовали смо од ___ часова
у ресторану „___”.
С поштовањем Ваши ____
20.
Ljubav je tajna skrivena u našim srcima,
to je tajanstvena moć koja pokreće dušu čoveka, svet, planetu, i kosmos.
Srećni su oni koji svet oko sebe posmatraju očima ljubavi.
U ljubav veruje onaj ko vidi, oseća i zna da se sreća
i ljubav poklanjaju kao najlepši dar.
Voleti nekog iskreno i duboko znači voleti ga
zbog onog kakav je u celini sa svim manama i vrlinama.
Ljubav nije čudo, ali čini čuda.
Prave ljubavne priče nemaju završetak, one traju,pamte se i prepričavaju.
Ljubav pokreće svet pa je i nas pokrenula te smo našu ljubavnu priču i započeli
i poželeli da je krunišemo svetom zajednicom.
Iz tog razloga Vas mi
pozivamo da podelite sa nama radost našeg venčanja
i da kao nama drage osobe budete prisutni u tom svečanom trenutku.
Razveselite nas svojim dolaskom i budite naši gosti u restoranu „___”
gde će se skup svatova održati
___ godine u __ časova.
Ujedinićemo naše živote brakom u crkvi ___u __ časova
Građansko venčanje će se održati u __ časova
S poštovanjem porodice_____

21.
Ето…Требало нам је година…
Да се заљубимо…
Да се радујемо…
Да путујемо…
Да се волимо…
Да сазримо…
Да се осамосталимо…
Да схватимо…
Да се сјединимо…
Да пожелимо породицу и ово незаборавно славље…
Зато… Будите сведоци нашег уласка у брачне воде
и уроните са нама у лудило летње ноћи ________. године.
Скуп сватова ће бити у ___ часова у ресторану „___” у Ваљеву.
Церемонија венчања одржаће се у ___ часова у цркви_____,
а потом свечани ручак са почетком у __ часова.
Нестрпљиви младенци: _________
22.
Љубав је кључ који код човека све отвара…
Због тога је брак најлепши облик сједињења двоје људи који се воле…
И тај тренутаксе памти цео живот…
Тај тренутак желимо да буде урезан и у Вашем сећању…
Зато Вас позивамо да присуствујете венчању
______ године
Грађанско венчање у ___ у ___ часова.
Црквено венчање у цркви ___ у ___часова.
Скуп сватова
код породице ____ у ___часова
код породице _____у ___часова
С поштовањем породице _____
23.
Dragi ,
neki ljudi uđu u naše živote i brzo odu,
a neki poput Vas, nateraju našu dušu na ples,
probude u nama nova shvatanja šapatom svoje mudrosti,
ostaju u našim životima, ostavljaju tragove u našim srcima
i mi nikada više nismo isti.
A od pamtivijeka biva, da se ljubav i brak sa najdražima zasniva,
pa prijatelji dragi, odlučili smo, dok smo jos uvek mladi,
venčati se, pa nek počnu jadi.
Zato na usne osmeh sladak, pa kao svatovi naši
a mi kao mladenci vaši, nalazimo se u istoj kaši
_______ godine u restoranu „______”

u ___ časova .
24.
Tražeći put ka sreći, vođeni ljubavlju, jedno drugom
pokloniće poverenje, prijateljstvo i ljubav venčanjem
u_______. godine
Čin građanskog venčanja obaviće se u ____u __ časova,
a crkveno venčanje u crkvi ____ u__ časova.
Svadbeno veselje se nastavlja u restoranu „_______”.
Skup svatova
kod porodice ____
kod porodice____
u __ časova
u __ časova
Želimo da kratku sekundu večnosti
kada izgovorimo sudbonosno DA podelimo sa Vama,
S poštovanjem ______
25.
Snove i ljubav poklanjamo jedno drugom,
a radost i veselje podelićemo sa Vama.
Pozivamo Vas da budete sa nama
u radosti venčanja
______ godine
Svečani čin sklapanja braka održaće se
u zgradi opštine sa početkom u ___ časova.
Svadbeno veselje se nastavlja
u restoranu „____“.
Skup svatova:
Porodica____, __ časova;
Porodica_____, __ časova
Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite do ____
S poštovanjem, porodice_____

