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    „-  V mene  Márie bol  v týchto  národoch porazený marxistický 
komunizmus,  ktorý  desaťročia  vykonával  svoje  panstvo...  Nie 
zásluhou hnutí  alebo politikov, ale  len na môj  osobný príhovor prišlo 
konečne toto vaše oslobodenie.
    - Aj to sa stane v mene Márie, že ja povediem zavŕšenie môjho 
diela   porážkou   slobodomurárstva,   každej   diabolskej  sily, materia- 
lizmu,  praktického  ateizmu,  aby  celé  ľudstvo dosiahlo svoje stret-
nutie s Pánom, aby  tak bolo očistené a úplne obnovené triumfom 
môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete.“  (12.9.1991)

 „Preto nikdy viac nehovorte: ´Ale veď všade všetko zostáva ako 
predtým.  Nikdy sa  nič nemení!´  - To  nie je  pravda, moje milé deti! 
Každý deň  vedie nebeská Matka v tichosti  a skrytosti svoj boj proti 
svojmu odporcovi...“  (7.10.1986)

  „Cirkev  tu  bola   roky  prenasledovaná,  väznená,  križovaná a ve-
dená  k umučeniu...  Dnes  je  Cirkev zdanlivo  slobodná, ale bojuje  
pri  plnení  svojho  poslania  s  prekážkami, spôsobenými šírením sa 
praktického ateizmu...
   Potom  chápete,  ako  pád   komunizmu...  je  iba  predzvesťou a 
závdavkom môjho úplného a najväčšieho víťazstva...
   Preto vás  povolávam k synovskej oddanosti,  k dôvere a veľkej 
nádeji...“   (15.9.1996)

   „Tak   môžem  vaším   prostredníctvom  pokračovať   
vo  svojom materskom  diele  milosrdenstva,  ktoré  som  
započala  v  týchto krajinách, ale  ktoré musím ešte  do-
končiť v každej  časti sveta, aby triumfovalo moje Nepo-
škvrnené Srdce.“   (15.9.1991)

   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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Poďme! Už sa to deje!
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