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Trusoul pentru botez reprezintă necesarul 
pentru biserică, atunci când are loc creștinarea 

bebelușului.
 

 Pe vremuri, preotul îi indruma pe nașii sau pe 
părinții care urmau să boteze, spunându-le tot 
ce au nevoie să cumpere pentru a-și creștina 

copilul. Toate aceste obiecte urmau a fi 
achiziționate separat și aduse la biserică în ziua 

evenimentului. 
 

Astăzi, nașii sau părinții au ocazia de a 
economisi atât timp, cât și energie, deoarece 
există numeroase magazine fizice sau online 

care le pun la dispoziție tot ce au nevoie 
pentru ziua botezului. 

Cu toate acestea, este bine să știm câteva 
lucruri elementare despre ceea ce cumpărăm
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Ce include un 
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Sticluța de mir care este umplută de către nași
cu ulei de măsline, acesta fiind sfințit în timpul
slujbei. Este folosit pentru ungerea bebelușului
înainte ca el să fie băgat în cristelniță. Aceasta
sticluță este decorată special pentru tematica

aleasă.
Săpunul pentru preot este folosit de către
acesta pentru a-și spăla mâinile înainte de a
băga bebelușul în cristelniță

 
Pânza de mir (crâșma) este o pânză albă,
blândă cu pielea fină a bebelușilor, care are un
capișon pe care pot fi brodate numele
botezatului și data evenimentului, dar și
diferite personaje, în funcție de tematică.
Această pânză este folosită imediat după
scoaterea copilului din cristelniță, împreună cu:

Fașa de mir cu care se strânge pânza. La fel,
aceasta poate fi brodată cu numele bebelușului
și data botezului.
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Prosopul bebelușului este un prosop mare cu 
care cel mic este șters de către nașă înainte de 
a fi îmbrăcat. Acestui prosop îi este acordată o 
deosebită atenție deoarece trebuie brodat cu o 
ață specială, fină, pentru a nu-i irita pielea 
fină. Este prosopul pe care părinții îl pot păstra 
ca amintire și care poate fi util chiar și după 
ziua botezului.

Prosopul pentru preot este un prosop de o 
dimensiune mai mica, iar preotul îl folosește 
pentru a se șterge pe mâini după scoaterea 
copilului din cristelniță.

Cutiuța pentru șuviță este o cutiuță deosebită, 
decorată cu grijă și asortată tuturor celorlalte 
componente ale trusoului. Este cutiuța în care 
se va pune prima șuviță de păr a bebelușului, 
tăiată de către preot în ziua botezului. Aceasta 
va rămâne, cu siguranță, o amintire plăcută 
de-a lungul anilor.
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Toate aceste componente se regăsesc în 
Trusourile Standard, însă, pentru a avea 

absolut totul pregătit în această zi importantă, 
este bine de știut că puteți opta pentru un 
trusou complet, Royal, care, pe lângă toate 

cele de mai sus, include și:
 

Lumânarea pentru botez, decorată cu mare 
atenție la detalii. Lumânările nu lipsesc în 
cadrul niciunui eveniment religios, având o 
semnificație cu adevărat profundă. 

Ai chiar aici link, daca doresti sa vezi 
lumanarile noastre pentru botez :)

 

0720.856.226

 
https://majesticbaby.ro/lumanari-botez-baieti/

https://majesticbaby.ro/lumanari-botez-fetite/

https://majesticbaby.ro/lumanari-botez-baieti/
https://majesticbaby.ro/lumanari-botez-fetite/


 
Hăinuțele pentru botez sunt hăinuțe pregătite 
special pentru ca cei mici să se simtă cu 
adevărat în centrul atenției, cu care pot fi 
îmbrăcați după creștinare.

 
Cufărul pentru trusou este cutia în care se pot 
transporta toate elementele trusoului și se pot 
păstra de-a lungul timpului. Este o piesă utilă, 
de impact, care cucerește atenția celor din jur. 
Este decorată în tematica dorită și 
personalizată cu numele botezatului și data 
evenimentului.
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Cum alegem 
trusoul perfect?
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Acum că am văzut ce conține un trusou pentru 
botez, haideți să vedem și cum ar trebui să îl 
alegem.

În general, evenimentele din ziua de azi au 
diverse tematici. Pot avea tematica Jungle, Baby 
Boss, Ștrumfi, Balerina sau absolut orice vă trece 
prin minte. Astfel, dacă v-ați gândit la o 
tematică, ar fi bine să alegeți și trusoul în așa fel 
încât să se potrivească. 

Dacă botezul nu are o tematică anume, nu este 
nicio problemă! Puteți să vă orientați în funcție 
de ceea ce vă place dumneavoastră (ex: vă plac 
florile, ursuleții etc.) sau în funcție de ceea ce ați 
văzut că îl atrage pe cel mic (ex: este posibil să 
fie atras de o anumită culoare, un anumit desen 
animat, o jucărie). 
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Bineînțeles, puteți căuta modele, pe Internet, care 
vă plac. Este important să vedeți care sunt
articolele deja existente pe site-ul de pe care 
doriți să comandați, iar în cazul în care vă doriți 
altceva, este bine să știți că echipa Majestic Baby 
se poate adapta oricăror cerințe și poate crea un 
trusou personalizat, pe placul dumneavoastră
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Cu cât timp înainte 
ar trebui să 
comandăm 

trusoul?
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Pe lângă toate aceste detalii frumoase și creative, 
este necesar să știm și câteva detalii tehnice, 
atunci când dorim să plasăm o comandă. În 
general, cele mai mari cereri sunt pentru 

trusourile personalizate. Acest lucru înseamnă că 
vor conține numele bebelușului și data botezului, 

prin urmare sunt executate special pentru 
dumneavoastră. 

 
De aceea, comenzile se plasează cu minimum 
două săptămâni înainte de ziua evenimentului, 
pentru a fi suficient timp de execuție. Nu dorim 
să grăbim foarte tare acest proces, deoarece 
oferim o atenție deosebită tuturor detaliilor și 

dorim ca fiecare client să fie pe deplin satisfăcut. 
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Mai mult de atât, pentru a se putea pune în lucru 
o comandă personalizată, este necesară achitarea 
unui avans de 30% din suma trusoului. De ce acest 
lucru? Deoarece, fiind produse personalizate, nu 
ar mai putea fi folosit de nimeni altcineva, în 

cazul în care cineva se răzgândește. Sunt create 
special pentru dumneavoastră, cu multă atenție și 

iubire, energie care îi va fi transmisă micuțului 
botezat!

 
Poti vizita si tu site-ul nostru pentru a vedea ce 

am pregatit pentru tine!
 

https://majesticbaby.ro/
 
 

0720.856.226
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Multumim ca
ne esti alaturi!
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