Světový apoštolát Fatimy – Fatimský apoštolát v ČR
V NAKLADATELSTVÍ FLÉTNA VYDÁVÁ MIMOŘÁDNOU KNIŽNÍ NOVINKU

VŠECHNO MOHU . . .

(Filipským 4,13)

Pavel Dokládal, autor, v sedmi oddílech zachycuje události
od r. 1969 až do roku 2019. V období těchto padesáti let
svědčí o mládí a povolání, kněžské službě v době totality,
o útocích církevních tajemníků, Pacem in terris i StB až
k daru svobody, vzpomínku na svatořečení sv. Anežky
České v listopadu 1989 i léta ve Šlapanicích u Brna,
následně v Třebíči až po Koclířov.
Kniha má 288 stran, pevnou vazbu, formát A5, obsahuje
bohatou fotografickou přílohu a končí třemi vrcholnými
událostmi Církve v ČR - 2015 NEK v Brně, 2017 Fatima –
Koclířov, 2019 opět sv. Anežka – Řím - Svatý Otec - Církev.
Autorkou epilogu je Ing. Hana Frančáková. Kniha vychází
na podzim roku 2021. Doporučená cena je 295,- Kč.
Kniha bude slavnostně představena v Koclířově v pondělí
13. 12. 2021 v 9 hod. při programu Fatimského dne
v kostele Českomoravské Fatimy a následně tentýž den
slavnostně požehnána otcem kardinálem
Dominikem Dukou OP a královéhradeckým biskupem Mons. Janem Vokálem v 18 hod. v Brně v rámci
charitativního setkání spolku Atýsek, za účasti předsedkyně JUDr. Šárky Cechové, členů spolku a vzácných hostů.
Knihu obdržíte u svých knihkupců nebo přímo v Koclířově. Na základě vaší objednávky od 14. 12. můžeme knihu
zaslat i těm, kteří by ji rádi darovali svým blízkým pod stromeček. Můžete zavolat na tel. 731 646 800 nebo
napsat na e mail: recepce@cm-fatima.cz. Bude radostí a povzbuzením pro každého. Je vzpomínkou na hledání
povolání, léta v Brně, Tišnově, Ivančicích, Českém Rudolci, Lipolci, Matějovci, v Jaroměřicích nad Rokytnou či
v Drnholci, Pasohlávkách a Jevišovce a již ve zmíněných Šlapanicích a Třebíči a za posledních 25 let na všechny,
kdo poznali Českomoravskou Fatimu v Koclířově či putovali s Fatimským apoštolátem do Medžugorje, Říma,
Izraele, Fatimy ve spolupráci s poutním centrem biskupství královehradeckého.

