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       „Moji najmilší synovia, dnes si pripomínate môj príchod na zem v chu-
dobnom údolí Iria vo Fatime. Prišla som z neba požiadať vás o zasvätenie sa 
môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. ...
        Od toho dňa uplynulo tak veľa času: ... Došlo aj k druhej svetovej vojne, 
ktorú som predpovedala ako trest, ktorý Boh dopustil na ľudstvo, ktoré sa, 
žiaľ, nepolepšilo.
     Teraz prežívate chvíle, keď sa červený drak, to je ateistický marxizmus, 
rozšíril po celom svete a stále viac hubí duše. Podarí sa mu skutočne zviesť a 
strhnúť z neba tretinu hviezd. ...
     Toto je teda chvíľa, keď  sa musíte utiekať k veľkému prostriedku, ktorý vám 
ponúka Otec, aby ste odolali zvodom zlého ducha a čelili veľkému odpadu, 
ktorý sa stále viac šíri i medzi mojimi úbohými synmi.

     Zasväťte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu!
     Je to  hodina, keď každý  kňaz, ktorý chce  zostať verný, 
musí nasledovať moju výzvu. Každý nech sa zasvätí 
môjmu Nepoškvrnenému Srdcu  a  vaším  prostredníctvom  
mnohé moje deti vykonajú toto zasvätenie. ...
     Toto je doba, ktorú som predpovedala. 
Je to hodina očisty.“                                  (13. mája 1976)

   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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                               1. štvrťrok

    

  „Pád  komunizmu,  ku  ktorému  došlo  v  roku  1989 v dôsledku osobitného 
zásahu môjho Nepoškvrneného  Srdca, je iba predzvesťou a závdavkom môjho 
úplného a najväčšieho víťazstva.
    Toto víťazstvo  nastane s pádom  praktického ateizmu na  celom svete,  
porážkou  slobodomurárskych  a  diabolských síl, rozbitím veľkej  moci zla  
a úplným  víťazstvom Boha  vo svete.“                                              (15.9.1996)
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