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 FATIMA
     „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.
     Sem som prišla z neba, aby som vám ponúkla útočisko 

pre nápravu vo chvíli veľkého boja medzi mnou a mojím protivníkom a 
v bolestných hodinách veľkého súženia a trestu.
     Tu som založila Mariánske kňazské hnutie...
     Chcem vás tu duchovne spojiť so mnou, lebo už vstupujete 
do posledného obdobia...
     V Cirkvi sa dovŕši veľký odpad, ktorý sa rozšíri na celom svete...
     Ľudstvo dosiahne vrchol skazenosti a bezbožnosti, vzbury proti
Bohu a otvorene sa postaví proti jeho zákonu lásky...
     Potom sa toto miesto zjaví všetkým ako žiariace znamenie mojej
materskej prítomnosti vo vrcholnej hodine vášho veľkého súženia...“      
                                                                              
                                                                                         (Fatima, 11.3.1995)

 „Príjmi, Matka Kristova, volanie plné utrpenia všetkých ľudí!
Pomôž nám v sile Ducha Svätého víťaziť nad každým hriechom.“
                 
                                                                             (Svätý Ján Pavol II.)

   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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 1. štvrťrok
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