
 
1. 
 

U ____ godine 
u __ časova u Opštini ____ 

venčaće se 
____________ 

Svečani ručak će biti održan 
u restoranu „ ____“ 

 
sa početkom u __ časova. 

 

Dragi naši, 
sa zadovoljstvom Vas pozivamo 

da svojim prisustvom uveličate nase slavlje. 
 

S poštovanjem, porodice _______ 
 
 

2. 
 

Voleli bismo da sa Vama 
podelimo trenutke radosti 

u  ___ godine 
kada će se venčati 

___________________ 
 

Svečani ručak je u svečanoj Sali „ _____“ 
 

sa početkom u __ časova 
 

S poštovanjem, porodice ____ 

 
3. 

 

U ___ godine, 
u prisustvu dragih osoba, 

želimo da svoje snove pretvorimo u stvarnost  
i zavetujemo se na večnu ljubav. 

 
Zato Vas pozivamo da nam ovaj dan učinite jos svečanijim. 

Ceremonija venčanja obaviće se u manastiru ____ u ___ časova. 
 

Svečanost će se nastaviti u restoranu „ _____“ od ___ časova 
 

S poštovanjem, 
_____________________ 

sa porodicama 
 
 

 



4. 
 

Dana ___ godine u ___ časova 
u crkvi _____ 

krunisaće svoju ljubav brakom 
_______________ 

Skup svatova kod porodice ____ je u ___ časova, 
a skup svatova kod porodice ____ je u __ časova.  

Građansko venčanje i svečani ručak biće upriličeno 
u ___ časova u restoranu „ _____“ 

Porodice ______ 

 
5. 

 

Želeli bismo da sa Vama podelimo trenutke naše radosti  
u_____. godine kada će se venčati ______ 

Skup svatova kod porodica ______ je u ___časova. 
Venčanje će se održati u Svečanoj sali grada ____ u ___ časova. 

Venčanje u crkvi ____ je u ___ časova. 
Svečani ručak priređujemo u restoranu „ _____“ sa početkom od ___časova. 

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da svojim prisustvom 
uveličate naše porodično slavlje. 

S poštovanjem, 
porodice ___________ 

 
6. 

 

U _____ godine u ___ časova  
u crkvi ___ svečanim činom će sklopiti brak 

_______________________ 
Skup zvanica je u ____ časova u hotelu „ ______“. 

Svečani ručak i građansko venčanje  
će se održati u hotelu „______ “ u ___ časova. 

Čast nam je pozvati Vas da svojim prisustvom 
uveličate našu svadbenu svečanost. 

S poštovanjem, porodice __________ 

 
7. 

 

„Da bi spoznao pravu radost, moraš imati nekoga sa kim ćeš je podeliti…“ 
_________.godine 

____________________________________ 
imaju nešto važno DA kažu u crkvi u _____ časova. 

Svečani ručak i građansko venčanje održaće se u restoranu „ ____“ sa početkom u ___časova. 
Porodice _____________ 

 
 



8. 
 

U_______. godine 
u crkvi _____ u ____ časova venčaće se 

_____________________________ 
Nakon venčanja pridružite nam se na svečanom ručku  

u restoranu „ ______“ 
Skup svatova: 

kod porodice _____                                       kod porodice ______ 
u __ časova                                             u  __ časova 

Želimo da uveličate naše slavlje i podelite našu radost. 
S poštovanjem, porodice ______ 

 
 

9. 
 

Dana____. godine stazom zajedničkog života 
uputiće se  

__________________ 
Pozivamo Vas da u  ___ časova u crkvi ______ 

 prisustvujete jednom od najlepših trenutaka u našem životu, 
a potom budete naši dragi gosti na svečanom ručku 

u restoranu „_____ “ od ___časova  
Mladenci sa roditeljima očekuju Vas na ceremoniji venčanja i svečanom ručku. 

Uveličajte nam ovaj dan, jer lepe stvari postaju večna radost  
tek kada se podele sa dragim osobama. 

 
10. 

 
Pozivamo Vas da svojim prisustvom  

upotpunite jedan od najvažnijih dana u našim životima,  
jer sreća je najlepša kada se deli s najdražima! 

Ponesite puno dobrog raspoloženja, a mi ćemo se potruditi za ostalo! 
Venčanje će se održati u______. godine  

u crkvi _______ u ____ časova,  
a proslavu nastavljamo u restoranu ______ u __ časova, 

 
11. 

 
Pozivamo Vas 

kako bismo sa Vama podelili sreću 
povodom našeg venčanja koje će se održati 

ispred matičara u opštini ____ u ____časova. 
Nastavak zajedničkog druženja nastaviće se  

na svadbenom veselju u restoranu „ _____“ od ___ časova. 
Radujemo se Vašem dolasku! 

Vaši ______ 
 
 



 
12. 

 

…bili ste deo našeg detinjstva, deo našeg odrastanja, 
…bili ste sa nama u ljubavi i prijateljstvu, 

budite sa nama i u najvećoj radosti venčanja… 
 

U  crkvi u ____ 
____ godine u ___ časova 

I u ___ časova u restoranu „ ____“ 
 

Vaši ______ 

 
13. 

 

Пажња, пажња! 
Даје се на знање, 

Ово је позивница за наше венчање! 
Да ли је то новост, или сте већ знали, 
Само сте питали зашто смо чекали. 

Разбићемо напетост што лебди у зраку,  
_____________________ 

бићемо у браку! 
Скуп сватова је у  __ часова у хотелу „_____” . 

Венчање ће се обавити у цркви са почетком у ____ часова. 
С поштовањем породице _____ 

 
14. 

 

Са посебним задовољством позивамо Вас  
да у недељу _____.године 

будете наши драги гости на венчању 
_________________________ 

Црквено венчање ће се одржати  у  цркви ______ у _____ у  ___ часова, 
а грађанско венчање у ресторану „____” у ____ часова 

Учините нам част и будите  део нашег славља, 
С поштовањем: _______ 

 
15. 

 

У _____ .године венчаће се 
_________________ 

Скуп сватова 
Код породице ____                    Код породице ____ 

у __часова .                        у __часова. 
Част нам је позвати Вас да својим присуством увеличате 

наше венчање са почетком у ___часова у цркви _____,  
а весеље се наставља у ресторану „” у часова. 

С поштовањем, породице  
 



 
16. 

 

Дана ____ године венчаће се___________ 
Позивамо Вас да својим присуством улепшате тај дан 

Скуп сватова је у  ____ часова у ресторану „____” у ___часова. 
Венчање у цркви ____ у  ___ одржаће се у  ___ часова. 

Венчање у општини ____ одржаће се у ___ часова. 
С поштовањем породице _______ 

 
17. 

 

У суботу ________ 
________________________ 

имају нешто важно ДА Вам кажу.  
Улепшајте им дан својим присуством ! 

Распоред: 
__часова - Скуп сватова код младожење 

___часова - Скуп сватова код младе 
____часова - црквено венчање у _____ 

___ часова - грађанско венчање у ресторану „____”  
Молимо Вас да нам потврдите своје присуство до______ 

 
18. 

 

Datum ______ 
Draga rodbino, prijatelji i neka se ne uvrede nespomenuti,  

Venčavamo se i to Vam je verovatno bilo jasno čim ste videli ovu pozivnicu. 
Da bi sve bilo kako treba evo našeg rasporeda: 
___časova – skup svatova u restoranu „____”  

___časova – građansko venčanje koje će se održati u istom restoranu  
Ako nam želite poklon dati gledajte da može u kovertu stati. 

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak do ___ 
S poštovanjem porodice ____ 

 
19. 

 

Дана____. године  
стазом заједничког живота упутиће се ________ 

Позивамо Вас да у  ____часова у ___ 
, а потом у ___ часова у храму____ 

присуствујете једном од најлепших тренутака у нашим животима. 
Свечаност ће се наставити у ресторану „____” од ____часова. 

Будите наши драги гости. 
С поштовањем породице,  

_________________ 
 
 
 



 
20. 

 

У недељу______, године венчаће се _______ 
Чин грађанског венчања обавиће се у ____  часова 

у сали за венчање  
Ступање у Свету Тајну Брака обавиће се у __ часова у  

храму _______ 
Славље ће се наставити у ресторану „___” од ___ часова.  

С радошћу Вас позивамо да поделите са нама ове 
дивне тренутке и будете наши драги гости! 

Младенци ______ 

 
21. 

 

Са посебним задовољством Вас позивамо 
____. године да са нама поделите радост венчања 

Свечани чин венчања обавиће се у цркви  ____ у __часова. 
Венчање у општини одржаће се у  ___ часова. 
Славље ће се наставити у ресторану „_____” 

С поштовањем, породице______ 

 
22. 

 

У_______. године  
у храму ____у ___часова  

венчаће се 
_______________ 

Скуп сватова jе у ___ часова у дому породице ______ . 
Грађанско венчање ће се одржати у  __ часова у ресторану „_____”,  

где jе и скуп сватова од ___ часова. 
Срдачно вас позивамо да будете наши гости. 

Младенци с родитељима 

 
23. 

 

Драга браћо и сестре,  
позивамо Вас да својим присуством увеличате наше славље. 

Лета Господњег у суботу ____, одржаће се венчање 
_______________________ 

Скуп сватова је у ___  часова у ресторану „_____”. 
Црквено венчање одржаће се у ___часовау храму_____. 

Грађанско венчање одржаће се у ____ часова  
Славље ће се наставити у ресторану „____”. 

Боже благослови овај брак. 
С поштовањем, 

__________________ 
 

 



25. 
 

Постоје трeнуци у животу који нам дуже остају у сећању 
и добијају праву вредност тек када се поделе са драгим особама… 

И зато Вас позивамо да у суботу _____. године  
у цркви _____у ___ у __часова присуствујете венчању: 

___________________________ 
Скуп сватова: 

код младе у __ часова, 
код младожење у  __ часова. 

Желимо да увеличате наше славље и поделите нашу радост. 
Младенци _________ 

 
26. 

 

Dana____ godine stazom zajedničkog života  
uputiće se 

____________________________ 
Pozivamo Vas da u ___ časova u crkvi  _____ 

prisustvujete jednom od najlepših trenutaka u našem životu 
a potom budete naši dragi gosti na svečanom ručku u restoranu „____” 

sa početkom u ___časova.  
Uveličajte nam ovaj dan, jer lepe stvari postaju večna radost  

tek kada se podele sa dragim osobama. 
S poštovanjem, porodice ______ 

 
27. 

 

Са посебним задовољством позивамо Вас 
да у недељу __. септембра ____. године  

будете гости на венчању 
___________________ 

Грађанско венчање ће се одржати у  ___ часова 
у свечаној сали Општине ____,  

а црквено у  ___ часова у цркви____. 
Наставак заједничког дружења на свадбеном 

весељу се наставља у ресторану „____” у ___ часова. 
Са поштовањем, породице_______ 

 
28. 

 

Slađana i Vladimir 
Pozivamo Vas, da u subotu ______ 

budete naši gosti na venčanju i svojim prisustvom uveličate naše slavlje.  
Crkveno venčanje će se održati u ___ časova, 

u crkvi __________,  
a građansko venčanje u __ časova u ____ 

 Slavlje će se nastaviti u restoranu „_______”. 
Radujemo se Vašem dolasku te Vas molimo da potvrdite do ______. 

Vaši mladenci 



 
29. 

 
Биће нам част и задовољство да будете уз нас  

на дан нашег венчања године. 
 

Заједничко дружење почиње у 
хотелу „_____” у  __ часова. 

Своју љубав потврдићемо пред Богом у 
цркви ____у __ у ___часова, 

и пред законом у општини ___ у___ часова. 
Весеље ћемо наставити у поменутом хотелу. 

Молимо Вас да нам потврдите долазак до ____ 
Хвала! 

______са породицама 

 
30. 

  

Драги наши,  
дана____. године, 

у цркви____, са почетком у __часова,  
одржаће се свечани чин венчања 

_________________________ 
Позивамо Вас да својим присуством употпуните наше 

весеље које почиње скупом сватова 
у __часова у ресторану „_____”. 

Радујући се Вашем доласку,  
срдачно, _______ 
породице _______ 

Молимо Вас да потврдите Ваш долазак до ______. 

 
32. 

 

…Bili ste deo našeg detinjstva, deo našeg odrastanja 
….bili ste sa nama u ljubavi i prijateljstvu,  

budite sa nama i u najvećoj radosti venčanja 
________________ 

____. godine 
 

Mi smo naš dan osmislili ovako: 
Skup svatova porodice___ u __ časova. 
Skup svatova porodice___ u ___časova. 
___ časova - građansko venčanje u___ . 

___ časova - crkveno venčanje u hramu ____. 
Dalje slavlje se nastavlja u restoranu „____” od ___ časova. 

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak do___ . 
Sa poštovanjem,  

__________ 
 



 


