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   „Je Svätá noc. Milovaní synovia, buďte pripravení blízko 
mňa, aby ste privítali moje Božské Dieťa. Vôkol je taká noc, 
a predsa jedno svetlo sa stále silnejšie rozsvecuje vo vnútri 
jaskyne. Teraz ožiaruje celé nebo, pokým Matka je ponore-
ná do hlbokej modlitby. Aké svetlo zostupuje z lona Otcovho 
do panenského lona Matky, ktorá sa otvára k svojmu daru 
Života! A všetko je zahalené do tohto Božieho svetla, ja pre-
dovšetkým pozerám na jeho Telo: jeho oči, jeho líca, jeho 
pery, jeho tvár, jeho ramená, jeho ruky, cítim, že jeho ma-
ličké Srdce len teraz začalo biť. Každý úder je darom lásky, 
ktorá odteraz už viac nezhasne. Vôkol je taký mráz, drs-
nosť zimy a ľad, pred ktorým sa všetky dvere zatvorili. Ale 
vnútri jaskyne je sladké a príjemné teplo. A útočište, ktoré 
nám chudobné miesto ponúka, je teplo nepatrných vecí a 
pomoc, ktorú poskytuje trocha sena, jasle, ktoré slúžia ako 
kolíska. Žiadne miesto nie je teraz tak teplé, ako táto naj-
studenšia jaskyňa a Matka blažená sa skláňa nad svojím 
Dieťaťom, ktoré vám dal Otec, nad svojím kvetom konečne 
rozvitým, nad svojím Nebom, teraz navždy otvoreným, nad 
svojím Bohom, ktorý bol tak dlhý čas očakávaný.
   Moje slzy sa spájajú s bozkami, keď vidím v extáze v 
mojom Synovi môjho Boha, ktorý sa zo mňa narodil tejto 
Svätej noci. Je dnes taká noc na svete, je toľko ľadu, ktorý 
zmrazuje srdcia i duše. Ale Svetlo teraz premohlo temnoty 

a Láska navždy porazila každú nenávisť. Moji 
milovaní synovia, v tejto svätej noci bedlite v 
modlitbe. Buďte pripravení v mojom Nepoškvr-
nenom Srdci. Teraz je blízko jeho slávny návrat. 
Nové Svetlo a veľký Oheň obnoví tento svet.“ 
                                         (24. decembra 1979)

   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.
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