
Máriina 
    doba

ROČNÍK XXX.
číslo  3/2020
ISSN 1338-1490



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

    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.

MÁRIINA DOBA
Časopis pre podporu špirituality
Mariánskeho kňazského hnutia

Ročník XXX.   Číslo: 3/2020
                            ISSN 1338-1490

                                                    IČO: 30 778 433
Adresa hnutia:
MKH, Jašíkova 20, 821 03  Bratislava
www.msm-mmp.org
www.mkh.sk

Registračné číslo: EV 3461/09
Pre vnútornú potrebu!
Číslo účtu:  SK5709000000000011468936 

Výkonný redaktor:
               Alžbeta Vojtková
Redakčná rada:
 ThDr. Amantius Akimjak, OFS
 ThLic. Peter Petrek
 RNDr. P. Humbert Virdzek, OP
 Mgr. Marian Vojtko
 Vsdp. Pavol Majzel
 Ing. Mgr. Dušan Monček
 Mons. Jozef Kostolný
 Don. Jozef Gánovský, SDB

Cirkevný cenzor: 
 Vdp. Mgr. Jozef Bicák

Cirkevné schválenie:
 S povolením Arcibiskupského úradu
 v Bratislave zo dňa 8. augusta 2016  
 Prot. N. 3290/2016
Toto schválenie však nie je definitívnym 
úsudkom ani zárukou hodnovernosti 
ohľadom spôsobu prijatia „posolstiev“ otcom 
Stefanom Gobbim alebo iných osôb vo forme 
mystického javu „vnútornej inšpirácie“ alebo 
„vnútornej reči“.

Vydáva a distribuuje:
 Združenie Máriina doba
 Jašíkova 20
 821 03 Bratislava
Tlač: Tlačiareň MERKUR, s. r.o., Dolný Ohaj 128                                              
Dátum vydania periodickej tlače: Jún 2020

 3. štvrťrok

             

  
      „Pripomínate  si čas,  ktorý som  strá-
vila spolu  s apoštolmi v jeruzalemskom  
večeradle na  modlitbách a  vo vrúcnom 
očakávaní naplnenia zázraku Turíc...
   Pre Cirkev  a pre celé  ľudstvo je tento  
čas časom večeradla. - Je časom večerad-
la pre Cirkev, ktorú pozývam vojsť do 
večeřadla môjho Nepoškvrneného Srdca.

   Do tohto nového duchovného  večeradla musia teraz vojsť 
všetci biskupi... kňazi... i všetci veriaci...
   Je  čas večeradla  pre toto  úbohé ľudstvo,  ktoré je zvádzané 
zlými duchmi, lákané na cestu...  hriechu... a nešťastia. V 
tomto novom duchovnom  večeradle ho pripravím na  prija-
tie daru druhých Turíc, ktoré obnovia tvárnosť zeme. Preto 
dnes žiadam, aby Cirkev a ľudstvo vošlo  do večeradla, ktoré 
vám  pripravila vaša nebeská Matka. Čas  očisty a veľkého  
súženia, ktorý prežívate,  musí byť pre vás časom večeradla.
     Vojdite   všetci  do   nového  duchovného   večeradla  môj-
ho Nepoškvrneného  Srdca,  aby  ste  tu  zhromaždení  so 
mnou, vašou nebeskou Matkou, v nepretržitej  a intenzív-
nej modlitbe očakávali naplnenie veľkého  zázraku druhých 
Turíc, ktoré  sú už nablízku.“

(22. 5. 1996)

13. júna sme sa znova  skromne odvážili začať večeradlá v Bratislave pri Mo-
rovom stĺpe, ktoré sa už roky konajá každého 13. v mesiaci od mája do októbra 
o 18.00 hod., v dňoch, ako sa Mária zjavovala vo Fatime.
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