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      „Môj nepriateľ sa bude jedného dňa do-
mnievať, že už slávi plné víťazstvo nad svetom, 
nad Cirkvou a nad dušami. Až vtedy zasiah-
nem ja - hrozne a víťazne - aby jeho porážka 
bola tým väčšia, čím väčšia bola jeho istota, že 
už navždy zvíťazil.
      Čo sa teraz pripravuje, je niečo také veľké, 
že sa nikdy nič také nestalo od stvorenia sveta 

- preto to bolo všetko vo Svätom písme predpovedané. Už tam bol 
predpovedaný hrozný zápas medzi mnou, ‚Ženou odetou slnkom‘ 
a červeným drakom - satanom, ktorému sa teraz darí zvádzať mno-
hých bludom bezbožníckeho marxizmu. Už tam je predpovedaný boj 
anjelov a mojich synov s prívržencami draka, vedenými odbojnými 
anjelmi. Predovšetkým bolo jasne predpovedané moje úplné víťazstvo.
      Vy, moji synovia, ste boli povolaní prežívať tieto udalosti.
Je tu chvíľa, keď toto musíte vedieť, aby ste sa vedome pripravili na 
boj. Je tu čas, aby som vám začala odhaľovať časť svojho plánu.
      Predovšetkým musí mať môj nepriateľ dojem, že všetko získal,
že má teraz všetko vo svojich rukách. Preto mu bude dovolené dostať 
sa i dovnútra Cirkvi a podarí sa mu zatemniť Božiu svätyňu. Najviac 
obetí uchváti medzi služobníkmi svätyne...
      ...Najmilší synovia, ktorých zhromažďujem pre tento veľký boj:
prvá zbraň, ktorú musíte používať, je dôvera vo mňa, je vaša úplná 
oddanosť...
      Buďte veselí a plní radosti! Toto nie je koniec mojej Cirkvi; pripra-
vuje sa začiatok jej plnej a obdivuhodnej obnovy.
                                                                                      (18. októbra 1975)

Keď sme Máriine malé deti, nie je našou vecou robiť si starosť o jej 
víťazstvo. Prvá zbraň, ktorú máme teraz používať, je dôvera v ňu. 
Máme sa ako malé dieťa bezstarostne a v plnej dôvere nechcať niesť 
v jej náručí.

   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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