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   FATIMA
   „Najmilší synovia,...  vy ste plodom onoho  môjho zjavenia. 
Vy ste uskutočnením tohoto môjho posolstva.
   Vtedy som predpovedala časy straty pravej viery a odpad, 
ktorý sa rozšíri  vo všetkých častiach Cirkvi.  - Prežívate časy, 
ktoré som vám predpovedala.
   Vy ste  znamením mojej prítomnosti  v časoch očisty  a veľké-
ho súženia. Skutočne vás  volám, aby ste sa pripojili  k môjmu 
dielu Mariánskeho  kňazského hnutia,  ktoré  som  ja sama  
rozšírila do všetkých končín zeme, aby  som synov, mne za-
svätených, pretvorila na statočných  svedkov viery a odvážnych  

apoštolov Pravdy. Preto vás  formujem k  čo naj-
väčšej  vernosti Kristovi  a volám vás žiť a hlásať 
evanjelium do písmena vo veľkej jednote s pápe-
žom, ktorý má  od Ježiša  úlohu udržiavať  jeho 
Cirkev  v pravde viery.“
                                           (Vo Fatime 13.mája 1992)   
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                               3. 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.

Pápež Benedikt  XVI. 13. mája 2010 vo Fatime zasvätil Nepoškvrne-
nému  Srdcu Panny  Márie všetkých  kňazov sveta. Urobil tak v  roku 
kňazov a tým  nesporne splnil práve to  želanie Matky
Božej, ktoré nám dala poznať v Mariánskom kňazskom hnutí.
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