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     Už v r. 1973, v prvom roku existencie MKH:
     „Závoj  smrti sa  rozprestrel nad  svetom a  duše sú 
pošpinené skôr, než sa otvoria životu.“     (16.10.1973)

     Už   vtedy!  -   A  čo   potom  teraz,   v  čase  celosvetovo
organizovanej mravnej skazy cez totalitu gender ideológie?!...

      A počas večeradla vo Fatime:
     „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.“
                                                                                                                (11.3.1995)

      O tri roky je sté výročie zjavení, vtedy bude príležitosť, keď sa  Fatima  
zjaví  a  zažiari - využime  ten  čas. Vždy, keď bolo kresťanstvo  ohrozené,  
bolo  sa  treba  aj  pričiniť - aj chopiť zbrane, ako pri Lepante, pri  Viedni... 
Ale zázrak záchrany proti presile   by  nebol   možný  bez   vrúcnych  mod-
litieb,  kajúcich pobožností  a  ružencových  sprievodov  po  uliciach  miest.  
Pád komunizmu nebol možný prv, než bola splnená požiadavka zasvätenia 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie 25. marca 1984.
    Využime  tento čas,  možno poslednú  príležitosť, ku  krížovej výprave 
večeradiel a dajme verejne poznať všetkým tento záchranný plán  nebeskej  
Matky.  Príďme  aj  25.  marca  2015 do večeradla modlitby na Hviezdosla-
vovom námestí v Bratislave!

   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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