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      „Synovia, hľaďte na túto svoju Matku ako dieťa! Pretože som bola ma-
ličká, zaľúbila som sa Najvyššiemu.
      Zvláštnou  výsadou  som  bola  uchránená  od  každej škvrny hriechu už  
od prvého okamihu  môjho počatia, čo  mi dalo správne poznať moju malosť.
      Maličká,  pretože  som  Božím  tvorom  a  vyvolená za Matku
Slova.  Maličká, pretože  som  všetko  dostala od  Boha. Maličká, pretože
som bola zaclonená Božou  mocou, ktorá ma zahrnula svojou veľkosťou. Mo-
jím  bohatstvom je preto  jedine bohatstvo maličkých a chudobných: pokora, 
dôvera, oddanosť a nádej.
      Dnes vás  Cirkev vyzýva, aby ste  pozerali na svoju nebeskú Matku vo  
chvíli jej narodenia. Moji  najmilší, pozerajte na túto svoju Matku, keď bola 
dieťaťom a naučíte sa byť maličkými!
      Musíte  byť maličkými,  pretože  ste  mojimi deťmi  a preto musíte žiť 
mojím vlastným životom.  Musíte byť maličkými, aby ste sa stali poslušnými
nástrojmi pre môj  plán a aby ste sa zaľúbili môjmu Synovi Ježišovi.
      Moji najmilší  synovia, ako veľmi  vás Ježiš miluje!  Práve preto  vás  milu-

je,  že  chcete  byť  maličkí,  chudobní,  prostí a pokorní. 
Musíte  byť maličkými, aby  ste mohli čeliť  satanovi, 
ktorému sa  darí zvádzať pýchou a  vypínavosťou. Ne-
chápete, že sa mu nikdy nepodarí vás zviesť a oklamať,
keď zostanete pokornými?
      Musíte byť  stále menšími, pretože vaša  Matka 
vás chce mať všetkých pre seba: Chce vás živiť, chce
vás šatiť, chce vás nosiť na svojich rukách. Musíte byť  
maličkými, pretože tak budete vždy hovoriť ‚áno‘ vôli  

Otcovej. Hovorte so mnou svoje  ‚áno‘, tak sa bude vo vás ozývať ‚áno‘ mojej 
dokonalej poslušnosti Božej vôli.
      A napokon  musíte byť malými,  aby ste tvorili  onú pokornú pätu,  ktorú 
sa  bude satan  pokúšať pohrýzť,  ktorou mu  však ja rozdrvím  hlavu.  Preto  
musíte  byť  stále  menšími,  keď chcete pripraviť   najväčšie  víťazstvo   môjho
Nepoškvrneného  Srdca.“                                                                      (8.9.1976)

Novým generálnym zodpovedným MKH sa  stal
 otec Laurent Larroque z Francúzska.

   Časopis vychádza 4-krát do roka, úhrada 
nákladov na vydanie je 0,90 € za kus, 
ročné predplatné 3,60 €
    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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