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      „Požehnávam tento odvážny čin ‚môjho‘ pápeža, ktorý chcel 
celý svet a všetky národy zasvätiť môjmu Nepoškvrnenému     
Srdcu; prijímam tento akt s láskou a vďačnosťou a sľubujem za-

siahnuť, aby sa skrátili hodiny očisty a aby boli 
uľahčené skúšky.
      Ale prosím aj všetkých biskupov, kňazov, 
rehoľné osoby a laikov o ich zasvätenie sa. 
Je tu hodina, keď sa musí celá Cirkev zhromaž-
diť v spoľahlivom útočišti môjho Nepoškvrnené-
ho Srdca!“                     

                                                   (25. marca 1984)

   Časopis vychádza 4-krát do roka, úhrada 
nákladov na vydanie je 0,90 € za kus, 
ročné predplatné 3,60 €
Predplatné na rok 2014 bude 4,40 €.
    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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                              4. štvrťrok

„Prijmi s materskou dobrotivosťou tento zverujúci úkon,
ktorý dnes konáme s dôverou pred týmto tvojím obrazom,

ktorý je nám taký drahý.“
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