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       „Vidíte, do  akej priepasti biedy  a zúfalstva upadlo  ľudstvo, ktoré  sa  úp-
lne  vzdialilo  od  Boha.  Teraz  sa  už samo nemôže zachrá-
niť, ak len veľké milosrdenstvo ho nedovedie k záchrane.“
                                                                                 (28.6.1995)

   „Vskutku,  démon skazy,  duch nečistoty  zviedol všetky  
národy zeme...  Tento závoj  smrti sa  rozprestrel nad  svetom a duše sú pošpi-
nené skôr, než sa otvoria životu.“   
                                                                                                            (16.10.1973)

   „Volám  dnes všetkých  synov Cirkvi,  aby sa  spojili v  jednom neustálom  
večeradle modlitby  so mnou,  vašou nebeskou Matkou...
Moje  Nepoškvrnené  Srdce  je  miestom  tohto  nového, duchovného a univer-
zálneho večeradla.  Do neho musíte  vstúpiť svojím úkonom zasvätenia, ktoré  
vás navždy zveruje  mne, aby som  mohla spojiť svoj hlas s vašimi hlasmi  pri 
vyprosovaní daru druhých Turíc pre Cirkev a celé ľudstvo.“
                                                                                                              (14.5.1989)

               

   Mária,  tento tvoj  malý národ   - sa  ti stratil.  Ukázalo to referendum, na 
ktoré nás povzbudili aj naši pastieri aj sám Svätý Otec, a  80 % národa sa  
stratilo. V tomto večeradle  ťa prosíme, hľadaj  tento  svoj  národ  s  úzkosťou,  
ako  si  hľadala svojho strateného Syna. Aby  si ho našla v chráme.  Aj v tom 
Šaštínskom, v  celoslovenskom  večeradle,  ale   hlavne  v  tom  univerzálnom
duchovnom chráme tvojho Nepoškvrneného Srdca, kde s láskou vládne Ježiš, 
ktorého si, Panna, v chráme našla.

              

   asopis vychádza 4-krát do roka, 
úhrada nákladov na vydanie je 1,10 € za kus, 
ro né predplatné 4,40 €

    Nové objednávky poštou, 
e-mailom: alzbeta@maria.sk 
alebo na poštovej poukážke.
   Obnova objednávok raz ro ne. Zaevidovaní 
objednávatelia nech vždy uvádzajú svoje 
íslo adresy - pri platbe cez banku ako VS.

   Ak ste v núdzi, môžete si asopis objedna  
aj za nižší príspevok prípadne bez neho 
(1 kus pre svoju potrebu).
   Ak pošlete príspevok vyšší, budeme to 
považova  za podporu apoštolátu prostred-
níctvom nášho asopisu.
   Nako ko sme v prvom rade hnutie a nie 
vydavate stvo, pracujeme v skromných pod-
mienkach a sme odkázaní na Vašu pomoc v 
tom, že si každý sám eviduje svoje pod žnosti 
a v as ich vyrovná.
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