detaliczne planowanie
♦

Detaliczna lista i terminarz czynności

♦

Plan wydatków

♦

Ślub

♦

Przyjęcie weselne

♦

Kreacje młodych

♦

Fotografia i album

♦

Wideo

♦

Zaproszenia

♦

Muzyka

♦

Tort

♦

Kwiaty

♦

Dekoracja sali

♦

Transport

♦

Wypożyczenie

♦

Prezenty

♦

Przyjęcia

♦

Tradycje weselne

♦

Różne

♦

Kalendarz
6

reguły rozlokowania gości
w czasie ceremonii
E

tykieta ślubna wymaga, aby rozlokować gości w określonej kolejności w kościele. Oczywiście zależy to od pary młodej czy ceremonia będzie formalna, czy nie, ale chciałabym Wam podać reguły
stosowane w czasie planowania ślubu.
♦
♦

Rodzina panny młodej siada po lewej stronie kościoła, patrząc
w kierunku ołtarza. Rodzina pana młodego siada po prawej stronie.
Pierwsze cztery ławki po obu stronach powinny być zarezerwowane dla najbliższej rodziny i specjalnych gości.

LEWA STRONA:
♦
♦
♦

Pierwsza ławka – rodzice panny młodej i rodzeństwo niebiorące
udziału w ceremonii
Druga ławka – dziadkowie
Trzecia ławka – rozwiedzeni rodzice z rodziną (jeżeli tego wymaga sytuacja)
Rozwiedzeni rodzice panny młodej mogą też usiąść w pierwszej
ławce, jeżeli oboje tego sobie życzą. Ich małżonkowie mogą im
towarzyszyć.
40

tradycje weselne
BUKIET PANNY MŁODEJ
Historycznie, panna młoda niosła ze sobą bukiet, aby się ochronić
przed złymi duchami. Często były to mocno pachnące zioła albo czosnek, które miały odpędzić złe moce. Z czasem bukiet został rozpowszechniony i symbolizował płodność i nadzieję na dużą rodzinę.
Każdy kwiatek spełniał szczególną rolę w bukiecie panny młodej.
WELON PANNY MŁODEJ
Symbolizował niewinność. Wierzono, iż welon chronił pannę młodą
przed złymi siłami albo przed oczami pana młodego. Bardzo popularne w tamtych czasach były małżeństwa zaaranżowane przez rodziców
i często para młoda spotykała się po raz pierwszy dopiero na ślubie.
RZUCANIE RYŻU
To tradycja związana z życzeniami płodności dla pary młodej.
OBRĄCZKI
Kształt obrączki symbolizuje wieczną miłość i oddanie. Grecy wierzyli,
że czwarty palec lewej dłoni ma żyłkę, która łączy ten palec z sercem,
dlatego ten palec został wybrany do noszenia obrączki.
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