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      „Majte účasť na mojej bolesti, spôsobenej veľkým rozšírením materiali-
zmu a hedonizmu v týchto krajinách, ktoré žili celé desaťročia v bolestnom 
otroctve ateistického komunizmu. Moje Nepoškvrnené Srdce dosiahlo veľkú 
milosť ich oslobodenia. 

      Rozpútali sa však diabolské a slobodomurárske sily a 
s nimi aj sem vstúpilo zlo, ktoré otravuje celý svet...
    Cirkev tu bola roky prenasledovaná, väznená, križova-
ná a vedená k umučeniu... Dnes je Cirkev zdanlivo slo-
bodná, ale bojuje pri plnení svojho poslania s prekážka-
mi, spôsobenými šírením sa praktického ateizmu...

    Potom chápete, ako pád komunizmu, ku ktorému došlo v roku 1989                
v dôsledku osobitného zásahu môjho Nepoškvrneného Srdca, je
iba predzvesťou a závdavkom môjho úplného a najväčšieho víťazstva.
    Toto víťazstvo nastane s pádom praktického ateizmu na celom svete, poráž-
kou slobodomurárskych a diabolských síl, rozbitím veľkej moci zla a úplným 
víťazstvom Boha vo svete...
    Preto vás povolávam k synovskej oddanosti, k dôvere a veľkej nádeji...“                                           
                                                                                             (15. septembra 1996)

   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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