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   2. štvrťrok

   Časopis vychádza 4-krát do roka, úhrada 
nákladov na vydanie je 0,90 € za kus, 
ročné predplatné 3,60 €
    Nové objednávky poštou, 
e-mailom:alzbeta@maria.sk 
alebo na poštovej poukážke.
   Obnova objednávok raz ročne. Zaevidovaní 
objednávatelia nech vždy uvádzajú svoje 
číslo adresy - pri platbe cez banku ako VS.
   Ak ste v núdzi, môžete si časopis objednať 
aj za nižší príspevok prípadne bez neho 
(1 kus pre svoju potrebu).
   Ak pošlete príspevok vyšší, budeme to 
považovať za podporu apoštolátu prostred-
níctvom nášho časopisu.
   Nakoľko sme v prvom rade hnutie a nie 
vydavateľstvo, pracujeme v skromných pod-
mienkach a sme odkázaní na Vašu pomoc v 
tom, že si každý sám eviduje svoje podĺžnosti 
a včas ich vyrovná.

 
   „Druhé  Turíce  prídu,  lebo  sú  vo  všetkých  častiach sveta
rozšírené večeradlá  modlitby, o ktoré  som vás často  a so stále 
väčšou naliehavosťou žiadala...
   Druhé Turíce prídu ako rieka milosti a milsordenstva...
   Druhé Turíce prídu na svet ako rosa a premenia púšť 
v záhradu, v ktorej celé ľudstvo pobeží ako  nevesta v ústrety 
svojmu Pánovi v obnovenej zmluve lásky s ním...
   Vezmite do  svojho kňazského náručia toto  úbohé choré ľud-
stvo a prineste  ho do  materskej kliniky  môjho Nepoškvrnené-
ho Srdca, aby bolo uzdravené vašou nebeskou Matkou.
   Urobíte to,  keď privediete všetkých  kňazov, ve-

riacich, deti, mládež a rodiny k zasväteniu všet-
kých môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.

   Odvahu, moji milovaní!“              
                                                       (28.júna 1990)

Po spomienke  na Bratislavský veľký  piatok a po  sv. omši sa  na Námestí  

uskutočnilo nové  sviečkové zhromaždenie  - s  modlitbou večeradla za 

konečné a úplné víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.



���������	
����������	
�����������������������

��������	�	������������		�����
��

������ 	�	����������!�����"�	��
�����#$%&

���'��
���()&���*��)+(+



��������	��
�


��������������������������������������



������������	
���

���������	
�����	���	�����



����������	
����������������













����������	���
��
����������������
�

���������



��������	
�����	��	�	
�

�������	���
��







���������	
���������������������







��������	
����������������������

��������	�
�������������








��������	
����	����������

�����
��������	�����	�����	�����







�����������	��

	
��� ��������	
����	����������

�����
��������	�����	�����	�����







�������



���������

����������	
����

���	�����



��������	�
���







���������	�
��	���

�����	���

���
�������

����������	
�����	���������������������	



���������	�
�

�





Poštovné úverovanéPoštovné úverované
820 12  Bratislava 212820 12  Bratislava 212

Združenie Máriina dobaZdruženie Máriina doba
Jašíkova 20Jašíkova 20
821 03  Bratislava821 03  Bratislava


