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     „Moje  Nepoškvrnené  Srdce  je  dnes  vami  oslávené  v  tomto 

večeradle  modlitby  a  bratstva...  Ja  som  s vami. Pripájam sa k vašej
modlitbe, aby som vám  vyprosila dar Ducha Svätého, ktorý by vás
pretvoril v apoštolov týchto posledných čias.
  Nadišla chvíľa vášho verejného svedectva. Ukážte sa všetci ako apoš-
toli,  mnou sformovaní  pre veľkú  úlohu novej evanjelizácie, ktorá vás
čaká.
    Ako som otvorila bránu  jeruzalemského večeradla, aby apoštoli

vyšli hlásať evanjelium a  dala tak počiatok prvej evanjelizácii, tak
volám vás  všetkých v  tomto vašom  večeradle, aby  ste boli apoštolmi
druhej evanjelizácie...
    Hlásajte  evanjelium tomuto  úbohému ľudstvu,  ktoré sa  znovu

stalo pohanským po takmer 2000  rokoch od prvej zvesti evanjelia.
Zvestujte  mu evanjelium  a hlásajte  naliehavú nutnosť obrátenia a 

návratu k  Pánovi. Nech rozbije  bôžikov, ktorých
si  vytvorilo svojimi vlastnými  rukami... Nech sa
vráti k svojmu  Bohu cestou pokánia,  odrieknutia
sa  satana  a  jeho zvodov,  odrieknutia sa
hriechu a každej formy zla.  Potom na jeho ceste 
rozkvitne milosť a svätosť, čistota a láska, svornosť 
a pokoj...
    Rozširujte všade večeradlá modlitby,  o ktoré 

som vás žiadala: medzi deťmi, mládežou, kňazmi,
veriacimi. Predovšetkým rozširujte všade rodinné  večeradlá, o ktoré 
žiadam  ako o mocný prostriedok na uchovanie kresťanskej  rodiny  
pred  veľkými  zlami,  ktoré ju ohrozujú.
  Vyjdite z  tohto večeradla ako  apoštoli druhej evanjelizácie.

Nebojte sa!  Ja som stále  s vami a  vediem vás po  tejto svetlej ceste.“                   
                                                                                               (27.3.1992)

   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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   Poštovné úverované
   820 12  Bratislava 212
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