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Milí přátelé,
vychází druhé číslo informačního listu obchůdku Angelos. Využili
bychom této příležitosti k připomenutí, že v minulosti jsme vydávali farní
občasník Svítání. Objevoval se po dvanáct let na scéně a v těch posledních
letech jsme cítili, že už nemáme kapacitu, možnosti, čas a nakonec i věk
v tomto směru působit. Technicky nedosahoval také kvalit, které by si
zasluhoval. Naším velkým přáním je, aby se našel někdo mladší, kdo by byl
schopen začít vydávat farní periodikum, které by bylo na lepší technické i
obsahové úrovni. Věříme, že se najde a držíme v tomto směru palce.
A nyní zpět k informačnímu listu. Je velmi malého rozsahu a má být
prostorem slova, ve kterém uvádíme informace ke zboží, které obchod nabízí.
V listu bychom chtěli nabídnout možná také něco navíc, pokud se nám to bude
dařit, musíte posoudit už sami. Odpověď proč a jak obchod vznikl jsme uvedli
v čísle prvním, nyní se budeme už soustřeďovat na vlastní nabídku. Děkujeme
za Vaši přízeň i Vaši návštěvu.
Přejeme Vám krásné Vánoce, které nebudou utopeny v záplavě spěchu,
stresu nebo přílišných obav o to, aby se vše vydařilo. Nechme Vánoce pomalu
vstupovat do našich domovů i srdcí, aby jejich kouzlo vydrželo co nejdéle.

Svíce – obraz „živého“ světla
Svíce v sobě nese symboliku živého světla. A světlo to je
ukazatel směru i podmínka samotné existence života. Svíce má
světlo, které je živé a promlouvající, jeho plamen se stále pohybuje.
Od věků se lidé dívali do plamene ohně a bylo to bytostně přirozené.
Svíci nemůže nahradit žádná halogenová výbojka, doutnavka,
diodová žárovka… Je fajn, že světlo svící může prostupovat náš život
a
je jedno, zda v domácnostech, kostelech, kaplích, při příležitostech
slavnostních a nebo čistě soukromých. Svíce hoří směrem vzhůru a
možná i v tom je kus symboliky a naděje, která nekončí u špiček bot. Svíce je zapalována při
křtech i při pohřbech, pří významných událostech a nebo obyčejných rodinných oslavách. Svíce
patří do života člověka a světlo, které vyzařují je vždy přirozené a nadějné.
V naší prodejně naleznete svíce od různých dodavatelů. Snažíme se pro Vás sehnat i
výjimečné kousky. A kde se rodí svíce? Například v chráněné dílně Palonín spadající pod
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Charitu Zábřeh. Vejdete do starší budovy v obci a hned doleva za vstupními dveřmi je zázemí,
kde se tvoří tyto originální výrobky. Příjemné ženské osazenstvo pilně pracuje a zářivky nízko
zavěšené vydávají statečně co nejvíce světla, aby „zdobičky“ vytvořily pečlivě něco krásného,
co zase jiným osvěcuje prostory a zdobí kostely i domovy a nebo poslouží při křtu nebo prvním
přijímání. Mimo jiné, pokud vstoupíte do tohoto domu a půjdete nikoli nalevo, ale napravo, tak
uvidíte stroj, který vyrábí všechna ta balení „tříkrálového cukru“ která se Vám dostanou do
domácností. To jen pro zajímavost. A jsme-li u svící není možné nezmínit různé svíce z včelího
vosku, jak točené, tak lité ve formě různých tvarů od svící plovoucích až po různé stromečky,
sovy nebo svíčky s ornamenty.

Intarsie
Je to dekorativní vykládání dřeva jiným dřevem nebo nějakým kontrastním materiálem. Toliko
slovník cizích slov. Na prodejně máme některé nápisy zhotovené technikou intarsie, stejně tak
obraz svaté rodiny. Každá tato věc je originálem a přesné vyřezávání a vsazování dýhy do dřeva
je prováděno ručně za pomocí lékařského skalpelu. Co máme na prodejně jsou práce Jana
Maříka, který se ale především věnuje své abstraktní tvorbě na meditativních obrazech
zpracovaných formou dýhové intarsie. Své výstavy má po republice a také například i v TV
NOE a nedávno se jedna z výstav konala v Chocni. O svých obrazech říká - Intarzie dávají
dohromady obrazy lidského nitra. „Snažím se zachytit naše povahy, nálady, příběhy a
podobenství.“

Knihy
Na duchovní obnově uváděl P. Adamík dvě knihy, které považoval za výborné. Jednalo se o
Chatrč od W.P. Younga a Alchymista od P. Coelha. Jsou to vynikající knihy, o čemž svědčí i
jejich stížená dostupnost na trhu z důvodu velkého zájmu. Na prodejně jsou zatím k dispozici.

KITL
Narodili jsme se oba v Jizerských horách. A díky originálním výrobkům firmy
KITL jsme se do nich pomyslně opět navrátili. A kdože to byl Kittel (Kitl)?
Pověstný lékař a léčitel 18. století z pomezí Jizerských hor a Krkonoš, který
pocházel z rozvětvené rodiny s dlouhou ranhojičskou tradicí. Některé výrobky
firmy KITL dostaly ocenění od Krajského úřadu Libereckého kraje jako
„Výrobek roku 2009“. Konkrétně šlo o Životabudič. Šláftruňky dostaly zase
ocenění v listopadu 2008 od Malé encyklopedie vín ve výši 4 korunek, obdržely
též ocenění „Výrobek roku 2007“ a v srpnu 2008 získal zlatý Šláftruňk na
mezinárodní výstavě vín ve Slavkově 84 bodů ze sta, což je úroveň zlaté medaile.
Firma vyrábí dále skvělou Meducínku, která neobsahuje alkohol a je vhodná v období chřipek a
nachlazení i pro děti. V licenci vyrábí firma medicinální žaludeční víno, jehož základem je
odrůdové víno a dvanáct šumavských bylin. Je z čeho vybírat…
Kontaktní údaje: ANGELOS Bc. Jana Kuťáková

Polská 1073 Lanškroun 563 01 tel: 607 565 758
(adresa prodejny: Strážní 18 Lanškroun)
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