
 
1. 

Máme pre Vás prekvapenie, 
bude veľká sláva, 
Tomáš v máji žení 
a Zuzka vydáva. 

Dňa 8. júla 2006 o 14. hodine 
v rímsko-katolíckom kostole v Košiciach. 

 
2. 

Chceme všetkým na vedomie dať, 
že sa budeme brať. 

Dňa 14. februára 2009 o 14. hodine 
v rímsko-katolíckom kostole v Bratislave. 

 
3. 

...a bude najlepšie, keď to všetkým povieme. 
...a čo? 

No, že sa zoberieme 
...A kedy? 

Dňa 11. októbra 2008 v rímsko-katolíckom kostole v Bratislave. 
 

4. 
Rozhodli sme sa ďalej spoločnou cestou ísť, 

manželským sľubom cestu lásky 
spečatiť dňa 13. septembra 2008 o 14. hodine 

v rímsko-katolíckom kostole v Trnave. 
 

5. 
Sme dvaja, čo chcú sa jedným stať, 

preto 14. júna 2008 o 16. hodine 
chceme svoju lásku bozkom spečatiť 

a spoločným menom sa podpísať 
v Zichyho paláci v Bratislave. 

 
6. 

S radosťou všetkým oznamujeme, 
že 13. septembra 2008 o 16. hodine 

by sme radi za Vašej prítomnosti 
vstúpili do stavu manželského 

v Pálffyho zámku v Bojniciach. 
 
 

7. 
Príbuzným a priateľom teraz prezradíme, 
že 11. augusta 2007 našu lásku spečatíme. 

O 14-tej hodine v Zichyho paláci v Bratislave. 
A keď chcete vidieť naše šťastné tváre, 
radi Vás tam všetkých i my uvítame. 

 
 

8. 
28. marca 2009 o 16. hodine držte chvíľu päste 

a prajte nám šťastie na spoločnej ceste. 
Mestský úrad v Leviciach. 

 
 



 
 
 
9. 

Jozef a Marta oznamujú, 
že nepočúvali rady skúsených 
a 23. marca 2009 o 16. hodine 

vymenia ružovú slobodu za zlaté putá manželstva 
v sále kultúrneho domu v Piešťanoch. 

 
10. 

Janka a Fero oznamujú celému svetu 
jednu krásnu vetu: 
„Budeme sa brať.“ 

Dňa 20. júna 2009 o o 13. hodine 
v rímsko-katolíckom kostole v Nových Zámkoch. 

 
11. 

Máme sa radi a tak sa berieme. 
Dňa 25. júla 2009 o 14. hodine 

v rímsko-katolíckom kostole v Senci. 
 

12. 
Svojím blízkym a známym tajomstvo prezradíme, 

že stav slobodný 17. januára 2009 o 15. hodine 
v rímsko-katolíckom kostole v Galante 

za manželský vymeníme. 
 

13. 
V najkrajšej chvíli nášho života 

Vám oznamujeme 
že dňa 14. marca 2009 o 16. hodine 

uzavrieme manželstvo 
v rímsko-katolíckom kostole v Poprade. 

 
14. 

Slovko „áno“ vyslovíme, 
prstene si vymeníme a bozkom všetko spečatíme 

dňa 3. mája 2004 o 14. hodine 
v rímsko-katolíckom kostole v Nitre. 

 
15. 

S radosťou oznamujeme, 
že našu lásku manželstvom spečatiť chceme 

dňa 25. marca 2006 o 14. hodine 
v rímsko-katolíckom kostole v Myjave. 

 
 
  
 
 


