
Ona: Jméno Příjmení                                                                  ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                                                                                                                  Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení            ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                 Bydliště ženicha  

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení                                          ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               Bydliště nevěsty                                                                               

Bydliště ženicha  

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení         On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                  Bydliště ženicha  

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení         On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                                                            Bydliště ženicha  



Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

si dovolují oznámit všem přátelům a známým, 

že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

 v obřadní síni v Město               

Jméno 
Příjmení

Bydliště nevěsty

Jméno 
Příjmení 

Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení         On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít, věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty                                                                                Bydliště ženicha  



Ona: Jméno Příjmení

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha



si dovolují oznámit všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin v obřadní síni v Město               

Ona: 

Jméno Příjmení

On: 

Jméno Příjmení

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty

Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení                             On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít, věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty   •   Bydliště ženicha  



Ona: Jméno Příjmení                                                                  ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

Bydliště nevěsty                                                                                                              Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení                                                                        On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít, věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty                                   Bydliště ženicha                



Společnou cestou chceme jít, věřit, odpouštět a rádi se mít.

si dovolují oznámit 

všem přátelům a známým, 

že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin 

v obřadní síni v Město               

Jméno 
Příjmení

Bydliště nevěsty

Jméno 
Příjmení

Bydliště ženicha



Společnou cestou chceme jít, věřit, odpouštět a rádi se mít.

si dovolují oznámit všem přátelům a známým, 

že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin 

v obřadní síni v Město               

Jméno 
Příjmení

Bydliště nevěsty

Jméno 
Příjmení

Bydliště ženicha



si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                                                                                                                  

Bydliště ženicha

Ona: Jméno Příjmení                                                                  

ON: Jméno Příjmení
Společnou cestou chceme jít,

věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení

ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení

ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení

ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení

ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty  *  Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít, věřit, odpouštět a rádi se mít.



Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Ona: Jméno Příjmení             ON: Jméno Příjmení
si dovolují oznámit všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty  *  Bydliště ženicha



Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Ona: Jméno Příjmení             ON: Jméno Příjmení
si dovolují oznámit všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty  *  Bydliště ženicha



Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty  *  Bydliště ženicha

Ona: 

Jméno 

Příjmení             

ON: 

Jméno 

Příjmení



si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                                                                                  

Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít, 
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Ona: Jméno Příjmení                         

ON: Jméno Příjmení



Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Ona: Jméno Příjmení             ON: Jméno Příjmení
si dovolují oznámit všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty  *  Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení            

ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty  *  Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení                                                    On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty                  Bydliště ženicha  



Ona: Jméno Příjmení         On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                                   Bydliště ženicha  

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení 

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

Bydliště nevěsty  • Bydliště ženicha  

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení

ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

si dovolují oznámit všem přátelům a známým, že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin v obřadní síni v Město               

Jméno 
Příjmení

Jméno 
Příjmení

Bydliště nevěsty                  Bydliště ženicha                                                                                                                                          



si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               
Bydliště nevěsty                                                                                                                  

Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,

věřit, odpouštět a rádi se mít.

Ona: Jméno Příjmení                                                                  

ON: Jméno Příjmení



Ona: Jméno Příjmení         On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síní ve Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty

Bydliště ženicha



Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty  *  Bydliště ženicha

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Ona: Jméno Příjmení             

ON: Jméno Příjmení



Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty  *  Bydliště ženicha

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Ona: Jméno Příjmení             

ON: Jméno Příjmení



si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                                                                                                                  

Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,

věřit, odpouštět a rádi se mít.

Ona: Jméno Příjmení                                                                  

ON: Jméno Příjmení



Ona: Jméno Příjmení

ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Společnou cestou chceme jít,

věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty                                                                                                                  

Bydliště ženicha

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Ona: Jméno Příjmení                                                                  

ON: Jméno Příjmení



si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                                                                                                                  

Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,

věřit, odpouštět a rádi se mít.

Ona: Jméno Příjmení                                                                  

ON: Jméno Příjmení



si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                                                                                                                  

Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,

věřit, odpouštět a rádi se mít.

Ona: Jméno Příjmení                                                                  

ON: Jméno Příjmení



Ona: Jméno Příjmení 

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 

v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                          Bydliště ženicha  

Společnou cestou chceme jít, věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení                   On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty

Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení                                          ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                                                                                  Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Společnou cestou chceme jít,

věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty                                                                                                                  

Bydliště ženicha

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Ona: Jméno Příjmení                                                                  

ON: Jméno Příjmení

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení         On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                                                        Bydliště ženicha  

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit
všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty
Bydliště ženichaO

N
A

+
O

N

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit
všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha

TY a JÁ = MY



Ona: Jméno Příjmení

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení         On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                                        Bydliště ženicha  

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha



Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha

Ona: Jméno Příjmení

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               



si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Ona: 

Jméno Příjmení  

On: 

Jméno Příjmení  

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha



si dovolují oznámit 

všem přátelům a známým, 

že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

 v obřadní síni v Město               

Jméno 
Příjmení

Bydliště nevěsty

Jméno 
Příjmení 

Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení

On: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin 
v obřadní síni v Město               

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty
Bydliště ženicha



Ona: Jméno Příjmení        ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty                          Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Ona: Jméno Příjmení  
ON: Jméno Příjmení

si dovolují oznámit 
všem přátelům a známým,

že budou slavnostně oddáni
dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin

v obřadní síni v Město               

Bydliště nevěsty              Bydliště ženicha

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.



Společnou cestou chceme jít,

věřit, odpouštět a rádi se mít.

Bydliště nevěsty                                                                                                                  

Bydliště ženicha

si dovolují oznámit všem přátelům a známým,
že budou slavnostně oddáni

dne 00. 00. 2018 v 00,00 hodin
v obřadní síni v Město               

Ona: Jméno Příjmení                                                                  

ON: Jméno Příjmení






