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      Po štvrťstoročí modlitieb vo večeradle  s Pannou Máriou, v deň a 

na  mieste Bratislavského  veľkého piatku,  sa jeho  „veteráni“ z roku 

1988  prihovorili ku všetkým, aj  ku tým, ktorým ateizácia zobrala  

vieru s  ponukou a  pozvaním vrátiť  sa k  Bohu. Ale len symbolicky, 

lebo nikto ich nepočul.

Potom  sa  symbolicky  zatvorili  dvere  večeradla  a znova sa modlili  

všetci, veteráni aj  dediči „sviečkovej“  spolu s  Pannou Máriou: 

Príď Duchu Svätý...

       „Moje Srdce je  Srdce Matky, Srdce pravé a  

živé; Srdce pravej Matky,  ktorá žije  pre všetky  

svoje deti.  Ľudia vykúpení mojím Synom  sú 

tiež  mojimi deťmi;  sú nimi  v najpravdivejšom  

zmysle slova. I tí, ktorí sú ďaleko, i hriešnici, i 

ateisti, i tí, ktorí Boha odmietajú, ktorí proti 

nemu bojujú a ho nenávidia, sú všetci

mojimi deťmi.  A ja som pre  nich Matkou. 

Pre mnohých  z nich som jedinou  Matkou,  ktorú  majú,  jedinou  

osobou,  ktorá sa o nich stará, ktorá ich naozaj miluje.“ (16.10.1973)

   „Volám  dnes všetkých  synov Cirkvi,  aby sa  spojili v jednom

neustálom  večeradle modlitby  so mnou,  vašou nebeskou Matkou...

aby som  mohla spojiť svoj  hlas s vašimi  hlasmi pri vyprosovaní

daru druhých  Turíc pre Cirkev  a celé ľudstvo.  Jedine Duch Pána

môže priviesť ľudstvo späť k dokonalej oslave Boha.“ (14.5.1989)

   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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 2. štvrťrok
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