Vážení a milí přátelé, v tomto prvním čísle informačního listu
obchodu Angelos se chceme nejdříve představit a to formou zboží a
produktů, které u nás naleznete.

N

abízíme literaturu, zboží a produkty, které vycházejí z křesťanskožidovského okruhu smýšlení. Snažíme se, aby nabídka byla autentická a v mezích
možností široká. Knižní produkce je orientována
především na literaturu křesťanských nakladatelství a
distributorů.
Nabízíme také klášterní produkty, které pocházejí z rukou mužských nebo
ženských řeholních kongregací, jak tuzemských, tak zahraničních. Za pozornost
stojí produkce trapistických piv, chuťově silných a plných nápojů, jejichž produkce
má svá přesná pravidla vycházející z podstaty trapistického řádu. Z klášterů a také
komunitních uskupení nabízíme rukodělné výrobky, bylinné sirupy, zdravou
výživu, bio-produkty, hořčici, potravinové doplňky, zavařeniny, likéry, vína, svíce,
klášterní apatyku. V nabídce máme také výborná vína, především mešní a košer
vína, vína izraelská, která jsou svým způsobem jedinečná a pocházejí z oblasti s
tisíciletou vinařskou tradicí. Naleznete zde též produkty Mrtvého moře, literaturu o
židovské filosofii a oblíbenou chalvu. Svým způsobem to dá zakusit pocit, že se
člověk může přenést do míst vzdálených v čase i prostoru, do míst, kde se
odehrávaly osobité starozákonní i novozákonní příběhy.
V neposlední řadě zde také naleznete čaje a různé výrobky z včelích
produktů od medovin, medových vín, oříšků a ovoce v medu až po kvalitní včelí
kosmetiku. Domníváme se, že uvedené stojí za pozornost, protože to obsahuje
zdravý a přirozený potenciál života, který nás obklopuje.

KDE se nachází obchod a proč vlastně vznikl?
Vchod do prodejny naleznete u fary na ulici Strážní č.18. Jedná se o bývalý vchod
do restaurace U Pastýře. Po vstupu se nepokračuje doleva, jak bývalo obvyklé, ale
doprava do menší místnosti – bývalé malé učebny, kde se prodejna nachází.
Myšlenka prodejny zrála delší dobu. Před více než rokem jsme oslovili P.
Zbigniewa s touto vizí. Postavil se k ní pozitivně, nabídl nám tyto prostory a bylo

pak jen otázkou času, kdy se místnost uvolní. Nejdříve jsme měli představu prodeje
čistě knižní produkce křesťanských nakladatelství, ale postupem času bylo nutné
představu korigovat a vznikla tak myšlenka rozšíření sortimentu o nové produkty.
Návštěvník prodejny si jistě povšimne, že bylo nutné realizovat některé vnitřní
úpravy prostor. Udělali jsme nový nezávislý vstup na toaletu ze zádveří a zajistili
požadované přemístění radiátoru v prodejní místnosti. Současně byly jak v zádveří,
tak prodejní místnosti opraveny praskliny na stropech, nově vymalováno a následně
zařízena prodejní místnost. Obchod je samostatný subjekt a s farností je uzavřena
nájemní smlouva. Za pultem prodejny naleznete Janu Kuťákovou, která tuto
prodejnu soukromě provozuje na základě živnostenského oprávnění.

Informace:
V tomto prvním informačním listu už není prostor, abychom se mohli zastavit u
jednotlivých produktů. Přesto zveme k výběru hodnotných knih, náboženských
potřeb, výběru z dvaceti druhů mešních vín i vín z Rajhradu, která mají vysoká
ocenění. Nabízíme mimořádnou značku italského mešního vína CORMÓNS, které
je určeno v omezeném množství pro Vatikán. Nabízíme i hostie, různé druhy
kadidel, devocionálií… Nabízíme různá belgická klášterní a trapistická piva, která
jsou chuťově zcela odlišná od tradičních. K ochutnání jsou klášterní produkty
z převorství Nový Dvůr, opatství Sept-Fons aj. Také klášterní bonbony a
potravinové doplňky s tradicí. Pohlednice od sester trapistek i komunitních
uskupení. Různé druhy svící. Produkty Mrtvého moře, originální Izraelskou chalvu
a izraelská vína z vinařství Barkan. Nabízíme také vynikající bylinné sirupy
z Klášterní officíny a jedinečnou medovou kosmetiku, pestrý výběr medovin a
medových likérů. Současně na pultu naleznete i sladkosti pro děti nebo i sáčkové
čaje. V současnosti máme přes čtyřicet dodavatelů zboží z celé republiky a není
vždy jednoduché jednotlivé produkty zajistit. Klášterní produkty jsou dražší už od
samotného producenta, díky způsobu výroby a objemech ve kterých se vyrábějí.
Odměnou je ovšem kvalita zboží a mnohdy skutečná i výrobní BIOkvalita, také
jedinečnost a osobitý vztah, který řeholníci vkládají do své práce. Rukodělné
zpracování přírodních produktů patří často nejen k výdělku na živobytí, ale
samotné spiritualitě řádu: Ora et Labora – Modli se a pracuj. Část zisků z klášterní
produkce jde na podporu řádu a dobročinnost.
Informace podrobnější a samozřejmě fotogalerie zboží naleznete na
webových stránkách: www.angelos.estranky.cz Snažíme se stránky aktualizovat a
doplňovat. Těšíme se na jakékoli postřehy, připomínky nebo i požadavky a jste
srdečně zváni do prodejny, která bude zpřístupněna a otevřena ve
STŘEDU 8. ZÁŘÍ na svátek Narození Panny Marie. Těšíme se na Vás…
Jana a Miroslav Kuťákovi
angelos@wo.cz
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(adresa prodejny: Strážní 18 Lanškroun)

