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     „Keď vyrážajú na stromoch prvé pupence, súdite, že zima už končí a že 
nová jar je blízko.
     Ukázala som vám znamenia krutej zimy, ktorú teraz Cirkev prežíva 
vo svojej očiste, a ktorá dostúpila svojho najbolestnejšieho vrcholu...

     Avšak hľa, v tej najkrutejšej zime už vyrážajú pupen-
ce obnoveného života. Tie vám hovoria, že hodina vášho 
oslobodenia je blízko. Pre Cirkev nastáva už nová jar trium-
fu môjho Nepoškvrneného Srdca...“                     (9. 3. 1979)

     Boli časy, keď sa pred potratovými 
nemocnicami začali modliť skupinky 
3-5 žien... Dnes sú tu, u nás i vo svete, 
mohutné pochody za život...
     Duch Svätý, vyprosovaný vo ve-
čerdlách, už mení atmosféru Veľkého 
Piatku na atmosféru Turíc...

   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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Velehrad „85“
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