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Svätá rodina fatimská - ochraňuj nás !



             

  

 „V tejto svätyni, zasvätenej mojej úcte, vás všetkých prijímam, 
moji milovaní synovia, ktorí ste sa mi zasvätili, aby som vás ukryla 
v bezpečnom útočišti môjho Nepoškvrneného Srdca.
 - Tu som sa zjavila ako Žena odetá slnkom, aby som vám 
ukázala cestu, po ktorej máte  ísť v tomto storočí, ktoré je ovládané 
a vydané úkladom ducha zla...
 - Tu som založila Mariánske kňazské hnutie a prostredníc-
tvom malého syna, ktorého som privádzala do každého kúta sveta, 
som si v týchto rokoch utvorila šík, ktorý je už pripravený do boja 
a na moje najväčšie víťazstvo...
 - Tu vás zhromažďujem všetkých okolo seba a dávam vám 
cítiť svoju radosť z toho, že ste prijali pozvanie patriť k Mariánskemu 
kňazskému hnutiu a zasvätiť sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu 
a šíriť všade  večeradlá  modlitby  medzi  kňazmi,  deťmi, mládežou 
a v rodinách.
 Chcem vás tu duchovne spojiť so mnou, lebo už vstupujete do 
posledného obdobia, v ktorom sa naplnia udalosti, ktoré som vám 
predpovedala...“                     
                                                                                             
                                                                                  (Fatima, 11.3.1995)

   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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 4. štvrťrok
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   Poštovné úverované
   820 12  Bratislava 212
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