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    „Milovaní synovia, pozerám na vás s materinskou láskou 

a stále viac vás uzavieram zo všetkých končín sveta v mojom 

Nepoškvrnenom Srdci. Toto sú hodiny boja a preto majú byť 

použité tie zbrane, ktoré som vám výslovne pripravila:

- zasvätenie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, častá mod-

litba sv. ruženca, praktizovanie prvých sobôt v mesiaci, aby boli odčinené 

urážky, spôsobené môjmu materskému Srdcu.

 Počas týchto sobôt vás volám, aby ste sa spojili so mnou v modlitbe ruženca, 

v rozjímaní jeho tajomstiev, vo svätej spovedi, v účasti na svätej omši 

a zmiernom svätom prijímaní...

    Prostredníctvom vás má sa rozširovať a zväčšovať táto synovská krížová 

výprava zadosťučinenia. Nech sú pre vás prvé soboty mesiaca pravými stret-

nutiami v zmiernej modlitbe a veľkomyseľnou odpoveďou na priania, ktoré 

som vám prejavila.

    Predovšetkým rehoľníci a veriaci, zasvätení môjmu Nepoškvrnenému Srd-

cu v týchto dňoch nech sa zhromaždia vo večeradlách života so mnou...“       

                                                                                                                (4. 8. 1979)

   Časopis vychádza 4-krát do roka, 
úhrada nákladov na vydanie je 1,10 € za kus, 
ročné predplatné 4,40 €

    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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                              3. štvrťrok

 Slovensko, dočká sa od teba nebeská Matka odpovede na túto jej 

výzvu aspoň v jubilejnom roku Fatimy?

 Kde ste, apoštoli tejto doby? - NA PRVÉ SOBOTY MESIACA

„FATIMSKÉ SOBOTY“ FORMOU VEČERADLA V KAŽDEJ FAR-

NOSTI SLOVENSKA!
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   Poštovné úverované
   820 12  Bratislava 212

Združenie Máriina doba
Jašíkova 20
821 03  Bratislava


