
Osobní
Oznámení a pozvánky

Oznámení a pozvánky - Narození
česky hindsky
S potěšením oznamujeme narození... हमे यह बताकर खुशी हो रही है कि हमें लडका/लडकी हुआ/हुई है.

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S potěšením Vám chceme oznámit, že se...
narodil(a) syn/dcera.

मुझे आपको यह बताकर खुशी हो रही है कि,... का गोद भर गया है.

Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte

S potěšením oznamujeme narození našeho
malého chlapečky/holčičky.

हमे यह बताकर खुशी हो रही है कि हमारे परिवार में एक नया संतान हुआ
है.

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S potěšením Vám představujeme..., našeho
syna/naší dceru.

हमारे परिवार में एक नया सदस्य जुडा है.

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte

Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu!
Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi
nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....

घर के आँगन में अब नन्हे पैर दौडेंगे

Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte

S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět. स्वागत कीजिए हमारे खानदान के नए/की नई सदस्य को.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S potěšením Vám představujeme nejnovějšího
člena naší rodiny...

हमे आपको यह बताते हए खुशी हो रही है कि हमारे परिवार मे अब एक नया
संतान हुआ है.

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho
syna/naší dcery.

हमे आपको यह बताते हए खुशी हो रही है कि हमारे परिवार मे अब एक नया
संतान हुआ है.

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení
česky hindsky
... a ... jsou zasnoubeni. ... की सगाई... के साथ हो रही है.

Používá se při oznámení zasnoubení
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... s radostí oznamují své zasnoubení. हम... और... के सगाई की घोषणा करना चाहते हैं.

Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení

S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... . ... और... की सगाई के शुभ अवसर पर आपको आमंत्रित करते हैं.
Používá se při oznámení zasnoubení

Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery,
..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se
uskuteční v srpnu.

... और..., अपनी सुपुत्री... और ... के सुपुत्र... की सगाई के शुभ अवसर
पर आपकी परिवार सहित उपस्थिति प्रार्थनीय है.

Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery

Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili
jejich zasnoubení.

... और...की सगाई के शुभ अवसर पर आपकी परिवार सहित उपस्थिति
प्रार्थनीय है.

Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a
... dne...

... और... की सगाई के शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है.

Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba
česky hindsky
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou
oddáni... a...

मान्यवर, ... और... के विवाह के शुभ अवसर पर आपकी परिवार के साथ
उपस्थिती प्रार्थनीय है.

Používá se pro oznámení svatby

Slečna se brzy stane paní ... मान्यवर, हमारी सुपुत्री ... का ... के सुपुत्र... के साथ विवाह के शुभ
अवसर पर आपकी परिवार सहित उपस्थिती प्रार्थनीय है.

Používá se pro oznámení svatby ženy

... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni
dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento
jedinečný den.

मान्यवर, ... और ... के विवाह के शुभ अवसर पर आपकी परिवार सहित
उपस्थिती प्रार्थनीय है.

Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu

Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich
syna/dcery dne... v/na...

... और... के विवाह का शुभमहुरत ... के दिन ... बजे से.. बज तक तय
हुआ है. आपकी उपस्थिती और आशिर्वाद की प्रतीक्षा है.

Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
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Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a
... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne...
v/na...

... और... के विवाह का शुभमहुरत ... के दिन ... बजे से.. बज तक तय
हुआ है. आपकी उपस्थिती और आशिर्वाद की प्रतीक्षा है.

Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce
česky hindsky
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti... ... के शुभ अवसर पर आपको आमंत्रित करते हैं, ... के दिन... बजे.

Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod

Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u
příležitosti...

... की रात हमारे घर दावत के लिए जरूर आईएगा.

Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu

Jste srdečně zváni... ... के लिए आपका सादर स्वागत है.
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích

Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli
bychom rádi, kdybyste mohli přijít.

हम कुछ लोगों को दावत पर बुला रहे हैं... के अवसर पर, अगर आप हमारे
साथ शामिल रहेंगे तो हमे बडी खुशी होगी.

Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost

Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít. हमें बड़ी खुशी होगी अगर आफ आएंगे
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi
viděli.

Chtěli byste přijít k... na...? क्या तुम... के दिन.. समय मुझे मिल सकते हो?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli
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