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       „Rozumejte teda, že vykonaný úkon vášho zasvätenia je ako krst...
       Okolnosť, ktorá charakterizuje úkon zasvätenia, je úplnosť:

keď ste zasvätení, potom celí a navždy... Keď vás prosím o za-
svätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, potom to znamená, 
že sa mi musíte zveriť, úplne a navždy...“  
                                                                       (25. marca 1984)

 

     
       Tohto roku sme si 25. marca pripomenuli 30. výročie zasvätenia sveta 
pápežom sv. Jánom Pavlom II. Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu a na 
mieste, ktoré bolo dejiskom „Bratislavského veľkého piatku“ sme obnovili 
svoje zasvätenie pre skoré víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.

   asopis vychádza 4-krát do roka, 
úhrada nákladov na vydanie je 1,10 € za kus, 
ro né predplatné 4,40 €

    Nové objednávky poštou, 
e-mailom: alzbeta@maria.sk 
alebo na poštovej poukážke.
   Obnova objednávok raz ro ne. Zaevidovaní 
objednávatelia nech vždy uvádzajú svoje 
íslo adresy - pri platbe cez banku ako VS.

   Ak ste v núdzi, môžete si asopis objedna  
aj za nižší príspevok prípadne bez neho 
(1 kus pre svoju potrebu).
   Ak pošlete príspevok vyšší, budeme to 
považova  za podporu apoštolátu prostred-
níctvom nášho asopisu.
   Nako ko sme v prvom rade hnutie a nie 
vydavate stvo, pracujeme v skromných pod-
mienkach a sme odkázaní na Vašu pomoc v 
tom, že si každý sám eviduje svoje pod žnosti 
a v as ich vyrovná.
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