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Milí sousedé, 

od roku 1986 každoročně probíhá éra novodobého 

dovozu Betlémského světla, tedy světla z místa 

Ježíšova narození. Pokud byste měli zájem, rádi 

Vám světlo jako malý vánoční dárek zdarma 

přineseme k Vašemu domu nebo před Váš byt dne 

……………. v ………. hodin.  Pokud budete mít zájem, 

napište nám prosím na níže uvedenou e-mailovou 

adresu (pokud nemáte e-mail, vhoďte nám tento 

lísteček s uvedením Vašeho jména, adresy, patra 

domu do schránky) do ............. 2021, připravte si 

prosím svíci či lampičku a před vchodem nebo na 

chodbě vám Betlémské světlo předáme. 

Přejeme Vám pokojný předvánoční čas 

 

Vaši sousedé  ..................................................  

E-mail:  ............................................................  

 

Vaše jméno  ....................................................  

Adresa  ............................................................  

Patro domu  ....................................................  
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