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 „Moje Nepoškvrnené Srdce je vaše útočište, v ktorom vás zhromažďujem ako 
v novom duchovnom večeradle, aby som pre vás dosta-
la dar Ducha Svätého, ktorý vás premení na apoštolov 
druhej evanjelizácie.“ (11.6.94)

 „Buďte vy apoštolmi novej evanjelizácie vo svete, ktorý sa 
po takmer dvetisíc rokoch od prvého ohlasovania evanje-
lia zmenil na pohanský.“                                   (24.6.97)

    

  

     Slovenské Lurdy - Turzovka, hora Živčák. Na tomto milostivom mieste 
sa stretli naši mladí vo večeradle modlitby s Pannou Máriou, aby nabrali síl 
a odvahu výjsť do ulíc ohlasovať evanjelium. Niektorí potom vyšli do ulíc a 
ostatní ich na modlitbách podporovali. A nechcú zostať len pri tom, touto 
skúsenosťou ich odhodlanie len vzrástlo...

   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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