Înainte de toate vrem să vă felicităm pentru angajamentul
vostru. Noi am dori să vă urăm amândurora multă fericire şi un mariaj împlinit.
A planifica o nuntă este o bucurie şi o mare provocare dar şi un prilej de a
te gândi la o mulţime de lucruri ce trebuie rezolvate şi planificate din timp .
Această broşură ţinteşte să vă ajute a vă planifica nunta mai uşor şi
eficient, cu respectul şi aşteptările pe care le-aţi dori din partea Bisericii Logos.
Serviciile pe care le-aţi putea solicita sunt următoarele:
 Mai întâi începem cu numele persoanelor responsabile pentru pregătirea
şi organizarea acestor servicii.
 Când decideţi să vă logodiţi, primul lucru pe care îl cerem să-l faceţi este
să vorbiţi cu pastorul Vasile Bîrlea, pentru a se asigura că totul este în
regulă şi să vadă dacă evenimentul ales nu se suprapune cu o altă
planificare.
 Când aţi ales data căsătoriei, vă rugăm să ne informaţi la secretariatul
Bisericii Logos să vă treacă în jurnalul bisericii.
În planificare vă veţi gândi mai îndeaproape la propriile servicii: muzica,
cântăreţii, florile, etc.
Pastorul vă va cere să participaţi la un curs de consiliere premaritală înainte
cu câteva luni de căsătorie. Acest curs este proiectat să focalizeze minţile voastre
pe viitorul vieţilor voastre împreună şi să vă gândiţi la câteva din problemele şi
responsabilităţile cu care vă veţi confrunta. Sunt acolo pentru a vă ajuta să
lucraţi împreună ca o echipă, pentru a obţine un fericit şi reuşit mariaj.
Celebrantul vostru împreună cu voi va aranja detaliile şi alte lucruri cu voi din
timp şi la data stabilită.
Informaţiile următoare sunt date să vă ajute la pregătirile de nuntă dintr-o
perspectivă practică. Sunt înşirate numele şi detaliile de contact a persoanelor
responsabile pentru diferitele aspecte ale serviciului.
Vă informăm de asemenea că puteţi folosi facilităţile Bisericii Logos pentru
o nuntă de aproximativ 50 de persoane. Dacă aveţi ceva dorinţe speciale vă rog
să vorbiţi cu persoana care se ocupă de acest sector.
Vă cerem ca odată ce aţi luat deciziile, să contactaţi persoana în cauză cât de
repede puteţi pentru a-i aloca timp suficient să-şi contacteze persoanele din
echipa lui şi să se asigure că sunt disponibile. V-am sugera să le acordaţi cel
puţin două luni pentru aceasta. Celebrantul de la Logos şi echipa de Laudă ar
prefera 2-3 luni, timp în care să organizeze lucrurile.
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Ceremonia de căsătorie
CELEBRANTUL

Vasile Bîrlea – pastor - tel de contact: 0769 049290

VORBITORUL

Dacă doriţi pe altcineva decât Celebrantul pentru a vorbi la nunta voastră vă
rugăm să aranjaţi singuri aceasta (cheltuielile de transport şi cazare), dar să
anunţaţi celebrantul şi biroul Bisericii Logos.

MUZICA
ÎN BISERICĂ

Responsabili: Gheorghe Ardelean
- aceasta include sunetul, caseta audio şi proiectarea cântecelor.

CARTEA
BISERICII

Responsabili: pastor Birlea Vasile
Secretariatul Bisericii.
- vă rugăm de asemenea să anunţaţi când doriţi să aibă loc rezervarea pentru
florari, repetiţii şi cei care împodobesc biserica.

Starea civilă

-este responsabilitatea voastră să organizaţi acest eveniment înainte de oficierea
cununiei la Biserică ; împreună cu înregistrările video , pozele şi invitaţii.

Înregistrarea
video / Foto

Nu asigurăm

Restaurantul

Nu asigurăm . Putem oferi facilităţile Bisericii Logos pentru maxim 50 de
persoane.

Va trebui să faceţi aceste aranjamente din timp şi să vorbiţi din timp cu unul din
Evenimentul
„plecării din casa
pastorul sau prezbiterii Bisericii Logos.
părintească”

Cu grijă totul va fi aranjat pentru voi şi împreună cu voi.
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Dacă doriţi să rezervaţi aceste servicii vă rugăm să vă informaţi la secretariat
asupra celei mai convenabile forme de rezervare pe care le oferă Biserica
Logos.
Accesul la clădiri va fi aranjat ca parte a serviciilor noastre pentru voi.
Echipamentul din bucătărie este proprietatea Bisericii Logos, dacă doriţi să-l
folosiţi, vă rugăm să vorbiţi la secretariat.
Va fi responsabilitatea voastră să vă asiguraţi că va fi o echipă de oameni care
va rearanja sala aşa cum a fost găsită. Dacă ne preferaţi pe noi pentru aceasta,
anunţaţi-ne, dar va trebui să plătiţi. Pentru decorurile speciale pe care le doriţi,
se plăteşte de asemenea.
Orice alte detalii care apar pe parcurs vă sugerăm să le discutaţi din timp cu cei
responsabili.

Motto:
„ Mai bine doi decat unul, caci iau o plata cu atat mai buna pentru
munca lor.
Caci daca se intampla sa cada, se ridica unul pe altul; dar vai de
cine este singur, si cade, fara sa aiba pe altul sa-l ridice!
Tot asa, daca se culca doi imoreuna, se incalzesc unul pe altul, dar
cum are sa se incalzeasca daca este singur?
Si daca se scoala cineva asupra unuia, doi pot sa-i stea impotriva; si
funia impletita in trei nu se rupe usor.”
Eclesiastul 4:9 - 12
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ANEXĂ:

Mai jos am încercat să punctăm paşii care credem noi, că vor fi străbătuţi de
fiecare dintre voi, atunci când veţi hotărî să organizaţi o nuntă. Datele
bineînţeles variază în funcţie de particularităţile fiecărei nunţi.
Cu şapte – cinci luni înainte:
- întâlnirea celor două familii, pentru a fixa data nunţii
- acum se va hotărî dacă se va face o nuntă mare sau mică, felul ei, adică la
ţară (cort, cămin cultural) sau la oraş(cantină, restaurant, acasă la unul
din miri), dacă se va ţine cununia civilă în aceiaşi zi cu cea religioasă sau
chiar cu mai multe săptămâni înainte.
- se fac propuneri pentru naşi şi eventual pentru domnişoarele de onoare.
- este bine să se facă un calcul aproximativ al cheltuielilor şi să se
stabilească suma la care se poate angaja fiecare din părţi.
Cu cinci luni înainte:
- se alege inelul de logodnă şi se lasă comanda pentru el în cazul în care
acest lucru nu s-a făcut deja.
- alegerea rochiei de mireasă şi a accesoriilor.
- se ia legătura cu un fotograf şi cu cineva care execută filmări video pentru
a programa nunta.
- se cere oferta de meniu şi lista de preţuri de la restaurante şi se ia o
hotărâre.
Cu cinci – patru luni înainte:
- întocmirea exactă a invitaţilor
- alegerea şi comandarea invitaţilor şi eventual a cărţilor de aşezare la masă
a musafirilor şi a cărţilor de meniu.
- alegerea voiajului de nuntă.
- aranjarea concediului.
Cu zece săptămâni înainte:
- alegerea unui coafor bun, planificarea datei de probă.
- planificarea şi aranjarea găzduirii oaspeţilor care vin din alte localităţi.
- rezervarea unei camere de hotel pentru miri pentru noaptea nunţii.
Cu două luni înainte:
- verificarea şi eventual completarea listei invitaţilor
- trimiterea invitaţiilor pentru cei care stau departe şi nu aveţi posibilitatea
să ajungeţi la ei, iar celorlalţi daţi-le personal
Cu o lună înainte:
- discutaţi cu pastorul pentru cununia religioasă.
- pregătiţi actele pentru ofiţerul stării civile(dacă cununia nu a avut loc
încă)
- discutaţi cu fotograful amănunte despre fotografii: de studio, din sală, din
aer liber.
- gravarea inelelor.
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Cu două săptămâni înainte:
- comandarea buchetului de mireasă(datoria mirelui).
- comandarea decoraţiilor pentru maşini şi mese.
- verificarea actelor şi formalităţilor pentru voiajul de nuntă.
- planificarea la coafor pentru mireasă şi la frizer pentru mire.
- comandarea tortului miresei.
- planificarea aşezării musafirilor la masă.
Cu o săptămână înainte:
- proba rochiei de mireasă împreună cu toate accesoriile.
- proba costumului de mire(dacă mai sunt de făcut modificări).
- purtarea în casă a pantofilor de mireasă pentru a le face rodajul.
- manichiura, pedichiura…
- ridicarea verighetelor.
- eventual, proba la biserică împreună cu domnişoarele de onoare.
Cu una – două zile înainte de nuntă:
- spălarea interioară şi exterioară a maşinilor.
- ridicarea rochiei de mireasă de la salonul de închiriere.
- ceea ce nu va putea lipsi sub nici o formă: ciorapi de rezervă şi batiste
igienice pentru mireasă.
- împachetarea bagajelor pentru voiajul de nuntă.
Cu două săptămâni după:
- trimiterea de cărţi de mulţumire celor care au participat la nuntă şi care
au trimis cadouri.

ÎN FINAL:
 Domnul Isus a spus : „Deci , ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu
despartă”.
Ev.după Matei 19:6
 Dacă vreţi ca să aveţi şi voi parte de „vinul cel mai bun”, atunci trebuie
„să faceţi orice vă va zice Isus”
Ev. după Ioan 2:5
 Vă dorim din partea Bisericii Logos , un mariaj fericit şi binecuvântarea
lui Dumnezeu peste voi!
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