
NUNTA & BOTEZ 1 

Foaie verde de trifoi, 

Super promoţie la noi: 
Cununie şi botez! 
Chiar aşa! Ce, nu ne crezi? 
Hai să vezi că nu glumim. 
La 2 in 1 vă poftim! 

Vă aşteptăm în data de .... la Biserica .... 
unde la ora .... va avea loc botezul 

scumpei noastre .... / dragului nostru .....(nume bebe) 

şi imediat după aceea 

unirea noastră, .... şi ...... (nume miri) în faţa Domnului. 

Cei mai frumoşi naşi, .... şi cei mai buni părinţi .... 
vor fi la fel de emoţionaţi ca noi. 
Sperăm să ne puteţi fi alături! 
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Viaţa ne-a oferit cel mai frumos dar, 

pe ..... (nume bebe) 

Am ales ziua de ..... ca o zi speciala din viaţa noastră de familie. 

Taina Botezului va avea loc la Biserica .... la ora .... , 

după care va urma unirea sufletelor noastre, 
.... şi ..... 
ca o încununare a dragostei ce ne-o purtăm. 
Vor lăcrima de fericire alături de noi părinţii spirituali ..... (nume naşi) 
şi cei care ne-au condus paşii prin viaţă până acum ..... (nume părinţi) 
Vă aşteptăm cu mare drag! 
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Vă invităm la botezul minunii noastre...... (nume bebe) 

în data de .... la Biserica .... la ora .... 

Îngerii vor veghea asupra noastră .... şi ..... (nume miri) 

şi la cununia religioasă de la ora ..... , în cadrul aceleiaşi biserici. 

Ne vor sta alături naşii ..... şi părinţii noştri 
Fam .... Fam .... 

Sperăm să vă avem şi pe dumneavoastră alături! 
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E promoţie, veniţi! 
2 in 1, hai poftiţi! 
Nuntă şi botez odată. 
Tare vrem s-o facem lată! 

Când? Pe data de .... 

Ce? Botezul! 

Unde? La Biserica .... la ora .... 

Şi atât? Nu, mai e şi cununia religioasă! 
Unde? La aceeași Biserică, de la ora .... 
Şi apoi? Apoi distracţia, la restaurantul .... începând cu ora .... 

Ne-ar face o deosebită plăcere să vă avem alături! 

Bebe ...., mami .... şi tati .... 

         NUNTA & BOTEZ 5 

Sunt bebe .... 

şi vă invit pe data de ..... să mă vedeţi cum fac băiţă în apa sfinţită 

de la Biserica ...., la ora .... , 

unde mami şi tati ..... şi ...... se vor uni în faţa lui Dumnezeu 

în aceeaşi zi, la ora .... 
Vom sărbători cu mare voioşie cele 2 evenimente la Restaurantul .... 

începând cu ora .... 

Vă aşteptăm împreună cu naşii .... 
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Dacă nu ne crezi 
C-o s-avem “nuntez”, 
Vino şi-o să vezi 
Nuntă + botez! 

Dacă nu credeai 
C-acum suntem trei 

Vino la bairam, 

Vezi cu ochii tăi! 

Pe data de …. la ora .… vă aşteptăm la Biserica .… la botezul minunii noastre …. (nume bebe), 
urmat de cununia religioasă a noastră, 
…. şi …. 

 



Naşii …. îşi vor lua rolul în serios, iar părinţii 
fam …. şi fam .… 

vor fi la fel de emoţionaţi ca noi. 
Ne vom destinde cu toţii la restaurantul .… începând cu ora …. 
Vă aşteptăm cu drag! 
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Dragostea ne-a adunat: 

O fată şi un băiat. 
Dragostea ne-a înmulţit, 
Un pui mic a răsărit. 
Dragostea vrem s-o împărţim, 
Cu toţii să ne veselim. 

Vă invităm pe data de .... la creştinarea băieţelului nostru /fetiţei noastre ..... 
la biserica .... la ora .... 

Un rol foarte important îl vor avea naşii ..... şi .... 
care de la ora ..... la aceeaşi biserică vor fi martori la unirea noastră, 
.... şi .... 
Două motive de sărbătorit, de 2 ori mai multă distracţie va fi la restaurantul .... începând cu ora .... 
Vă aşteptăm cu drag! 

 


