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SLAVNOST
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
Klášterec, Jedlí, Svébohov

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany

 Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Všemohoucí, věčný Bože, tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii, Rodičku svého Syna, 
s tělem i duší do nebeské slávy; pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme 
k nebi, aby se i na nás dovršilo dílo vykoupení. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť 
on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 45 Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu
1: Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab 2: 1 Kor 15,20-27a Ev. Lk 1,39-56

Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského 
města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. 
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo 
v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala moc-
ným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a  požehnaný plod živo-
ta tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? 
Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně 
pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti 
bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém 
spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit 
všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho mi-
losrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, 
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové 
nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pama-
toval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“ 
Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.
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K evangeliu dnešní neděle 
Církev má Matku Ježíše ve veliké úctě. Nejen pro její odvahu a pokoru přijmout Krista 
a kvůli němu si nechat svůj vlastní život zcela převrátit. Ona se nabídla jako dar Bohu 
a Bůh na její nabídku odpovídá. Mnoho momentů života je pro ni nejasných, nesrozumi-
telných. Vytrpí obrovskou bolest jako máma nad umírajícím dítětem… Ale všechno toto 
utrpení a nejasnosti dostávají svůj význam tváří v tvář slávě Boží. Bůh vynáší Marii k sobě, 
Bůh ji zahrnuje výsadami, tedy plností své lásky. A Maria zůstává matkou, už nejen Krista, 
ale nyní všech lidí. Zdroj: www.vira.cz

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE 
FRANTIŠKA NA MĚSÍC SRPEN 2021 
Modleme se za Libanon, aby mezinárodní společenství této zemi pomoh-
lo nastoupit cestu „vzkříšení“, a to nejen slovy, ale i konkrétními gesty. 

Emeritní papež Benedikt: Učení se musí rozvíjet ve víře a z víry 
Emeritní papež Benedikt varuje před „útěkem k pouhé-
mu učení“ v náboženském životě. Víra se musí osvědčit 
a růst v kontaktu s realitou, napsal pro německý časopis 
Herder Korrespondenz v rozhovoru u příležitosti 70. vý-
ročí svého kněžského svěcení (29. 6. 1951). 
Věřící člověk se musí sám sebe vždy znovu dotazovat, 
ověřovat svou víru v realitě každodenního života. Bene-
dikt XVI. se také vrací k radám, které zanechal svým kra-
janům při své apoštolské návštěvě Německa v roce 2011. 
Tehdy řekl, že církev se musí stát méně světskou. Při své návštěvě ve Freiburgu použil 
Heideggerův výraz „odsvětštění“, kterým mínil osvobození od dobové podmíněnosti, aby 
bylo možné vstoupit do svobody víry.
Benedikt XVI. poukazuje na to, že problém katolicismu v Německu se projevuje i v tom, 
co je výstižně označováno jako úřední církev. Vzpomíná, že už v roce 1951, když byl kap-
lanem, vnímal, že víra katolíků, kteří zastávali odpovědné funkce v církvi, je často slabá 
a jejich postoje rozporuplné, což oslabovalo jejich svědectví. V dnešní církvi je tento pro-
blém ještě markantnější. V církevních institucích, jako jsou nemocnice, školy a charity, 
zastávají vedoucí pozice lidé, kteří nesdílejí poslání církve, a  tím diskreditují svědectví 
těchto institucí. K vyjádření rozporu mezi tím, co se oficiálně vyžaduje, a tím, v co vě-
říme osobně, byl zaveden pojem úřední církev. Projevuje se to v prohlášeních, za nimiž 
většinou stojí lidé, pro které je víra pouze čímsi úředním. Benedikt XVI. zdůrazňuje, že to 
škodí církvi i víře. Dokud se v oficiálních církevních textech bude projevovat pouze úřad, 
a nikoli srdce a duch, bude odklon od víry pokračovat. Učení se totiž může rozvíjet jedině 
z víry a ve víře, podotýká emeritní papež Benedikt XVI. v rozhovoru pro Herder Korre-
spondenz. Zdroj: Vatican News

KATOLICKÝ TÝDENÍK 33
Lhostejnost vede k nesvobodě. Každá generace se musí klást otázku, zda chce podnikat 
cestu za svobodou, anebo raději zůstane ve starozákonním Egyptě, v zemi otroctví a hří-
chu.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
neděle 15. srpna  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
Poutní mše svaté na Hoře Matky Boží u Králík 
10.00 hod. – Mons. Josef Hrdlička, emeritní biskup olomoucký 
15.00 hod. – P. Karel Moravec, rektor poutního kostela 
pátek 20. srpna  památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
Bernard byl průkopníkem kristocentrické mystiky a zbožnosti, která na staletí ovlivnila spi-
ritualitu západního křesťanstva. Jeho teologie ovlivnila katolickou úctu k Ježíšovu srdci, ale 
i Luthera a Kalvína. Jako kazatele si jej cenil mj. Hus. Dante nechává Bernarda promlouvat 
v závěru Božské komedie, Goethe v závěru Fausta. 
sobota 21. srpna  památka sv. Pia X., papeže 
S heslem „Všechno obnovit v Kristu,“ usiloval o reformy. Kléru zakázal nežádoucí angažová-
ní v politice a žádal po něm větší nasazení pro svěřené duše. Svůj život nakonec obětoval za 
milióny lidí umírajících v 1. světové válce.

PATROCINIUM A HODY V ZÁBŘEZE
GENERÁLNÍ ÚKLID KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE je na-
plánován na úterý 17. srpna od 16.30 hod. Prosíme o výpomoc 
všechny ochotné farníky, muže i ženy. Mladší ročníky jsou ví-
tány. 

PATROCINIUM A FARNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH
NEDĚLE 22. 8.
Mše svaté v 6.50 a v 8.30 hod. (v 8.30 hod. celebruje P. František Eliáš). 
Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. a v 18.00 hod. mše svatá.  

FARNÍ DEN. Odpoledne 22. srpna 2021 od 15.00 hod. v zahradě za Katolickým do-
mem. Nejen pro farníky, ale i jejich přátele a známé. 
V neděli 22. 8. 2021 v 15.00 hodin vás zveme do zahrady za Katolický dům, kde budou 
připraveny hry i divadélko pro děti a program pro dospělé. 
Zveme vás i na tradiční fotbalové utkání. Občerstvení je zajištěno, chcete-li přispět svými 
oblíbenými domácími dobrotami, budou vítány. 
O příjemnou hudbu k poslechu se postará cimbálovka. 
V letošním roce bychom rádi oživili prostor zahrady vašimi obrázky s rodinnými mo-
tivy, přinést je můžete přímo s sebou. V průběhu odpoledne budou z malířů vylosová-
ni tři výherci. Na setkání se těší organizátoři

V úterý 24. srpna slavíme svátek sv. Bartoloměje, patrona far-
ního a děkanského kostela a ADORAČNÍ DEN ZÁBŘEŽSKÉ 
FARNOSTI. 
Začneme mší svatou v 8.00 hod. Poté si jednotlivá společenství 
rozdělí čas adorace před vystavenou Eucharistií tak, aby byl far-
ní kostel po celou dobu otevřený pro všechny, kteří se přijdou 
s díky, chválou i prosbami pomodlit před Nejsvětější svátostí.
Den ztišení před Pánem zakončíme mší svatou v 18.00 hod. 
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MEDŽUGORIE 2021 – (změna oproti minulým FI 30)
Termín sobota 4. září – pátek 10. září 2021
(odjezd v sobotu v 15.00 hod. z Valové, příjezd 
v pátek kolem poledne)
Bosna a Hercegovina patří od 9. července k ze-
mím s nízkým rizikem nákazy (zelená barva). 
Při vstupu do Bosny a Hercegoviny je nezbytně 
nutné, aby byl každý poutník vybaven jedním 
z těchto potvrzení: 
1. Lékařské potvrzení, že v době 14 až 180 dnů 

před zamýšleným vstupem do země poutník 
prodělal onemocnění Covid-19. 

2. Potvrzení o očkování (nejméně 14 dnů od aplikace druhé dávky). 
3. Potvrzení o  negativním PCR testu nebo potvrzení o  negativním antigenním testu, 

v obou případech ne starší než 48 hodin od vydání osvědčení. Test musí být z odběr-
ných míst, nestačí samotest. 

 Od výše uvedeného jsou osvobozeny děti mladší 7 let, které cestují v doprovodu rodičů 
či zákonných opatrovníků. 

Jsme domluveni se zábřežskou Charitou, že v pátek před odjezdem nám zablokují potřeb-
ný počet míst na antigenním testování v Katolickém domě. Mezinárodní potvrzení stojí 
100 Kč, antigenní test v současné době platí pojišťovna, je možné, že v září si ho budeme 
muset platit sami – předpokládaná cena 200 Kč. 
Před návratem z této země do České republiky je potřeba nechat si v Medžugorii udě-
lat antigenní test – stojí 16 Euro. Po návratu není potřeba být v izolaci. 
CENA POUTĚ 2.600 Kč + 45 Euro 
Cena zahrnuje dopravu, pojištění a  ubytování (jídlo není v  ceně – stravování vlastní). 
Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu. Pouť je s du-
chovním doprovodem P. Radka Maláče. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farních kostelů v Zábřeze a ve Zvoli, nebo ke stažení 
na webových stránkách farnosti Zábřeh www.rkfzabreh.cz. Zda jsou ještě volná místa se 
můžete ptát paní Jaroslavy Knápkové (731 621 254; poutnik151@seznam.cz)

Vyplněné přihlášky můžete přinést do zábřežské farní kanceláře, zaslat mailem na 
poutnik151@seznam.cz, případně poslat na adresu Jaroslavy Knápkové, Červená Voda 
483, Červená Voda 1, PSČ 561 61. 
S sebou cestovní pas nebo občanku. Děti potřebují dětský pas, dětská občanka nestačí. 
Všichni přihlášení dostanou asi 7 dní před odjezdem dopis s podrobnými informa-
cemi. 
POČET MÍST JE OMEZEN. V  případě, že se hodně zhorší podmínky pro cestování, 
nebo že se nepřihlásí dostatečný počet poutníků, je možné, že pouť budeme muset zrušit 
– v tomto případě vám vrátíme peníze. 
S ohledem na platnou legislativu o ochraně osobních údajů sdělujeme, že některé údaje 
budou předány třetím stranám (např. pojišťovně k vyřízení pojištění do zahraničí a do-
pravci k vypsání údajů pro celníky na hranicích) P. Radek Maláč, tel. 739 245 986
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Minulý týden obdržel in memoriam od jihokorejského prezi-
denta Mun Če-ina za chrabrost v korejské válce (1950-1953) Řád 
za vojenské zásluhy Taegeuk, nejvyšší korejské vyznamenání za 
vynikající vojenskou službu, katolický kněz a  kaplan americké 
armády, syn českých přistěhovalců, otec Emil Kapaun. 
Hrdinsky se zachoval mnohokrát.
Svou oddanost rodák z kansaského městečka Pilsen mimo jiné 
prokázal tím, že se nikdy nebál jít s vojáky do první linie. Své mše nesloužil z bezpečného 
zázemí vzdáleného od bojiště. I při jeho osudném zajetí Číňany raději zůstal s několika 
zraněnými muži, než aby utekl.
Zajatce v krutých mrazech nutili pochodovat do zajateckého tábora více než 90 kilometrů. 
Cestou Kapaun nesl své zraněné kamarády a povzbuzoval je, aby činili stejně. 
V mnohých konkrétních situacích se zachoval hrdinsky, jak popisuje web amerického mi-
nisterstva obrany.
Kapaunovo hrdinství nejlépe ilustruje příběh ze dne, kdy Čína americké vojáky zajala. 
Kapaun, tehdy již zajatý, uviděl čínského vojáka, jak se chystá zastřelit jeho zraněného 
spolubojovníka, Herberta Millera. Kapaun, aniž by myslel na své bezpečí, odstrčil ne-
přátelského vojáka i s jeho puškou stranou, zvedl Millera a vzal ho na záda. Ohromený 
nepřátelský voják mu to dovolil.
Nepolevil ani během sedmi měsíců ve vězeňském táboře. Tam se Kapaun stále věnoval 
svým spoluvězňům a poskytoval jim pomoc a naději, když ji nejvíce potřebovali. Nehleděl 
na vlastní chatrné zdraví, ošetřoval nemocné a zraněné, pral špinavé oblečení nemocným 
přátelům, modlitbami a humorem povzbuzoval muže, aby dál bojovali o život. Pomáhal 
raněným a často se v noci plížil ven, aby ukradl jídlo pro vězně.
Kapaunův spoluvězeň Joseph O’Connor vzpomíná: 
„Byl to nejlepší zloděj jídla, jakého jsme měli. Vždycky se pomodlil ke svatému Di-
smovi, než šel ven loupit. Jednou se vrátil s pytlem brambor. Jak ho získal, to se nikdy 
nedozvím.“ 
Když těžce onemocněl, podařilo se Kapaunovi koncem března uspořádat poslední veli-
konoční mši. 
23. května 1951 otec Kapaun zemřel ve věku pouhých 35 let. O dva roky později Čína vá-
lečné zajatce propustila a ti začali okamžitě o hrdinském kaplanovi vyprávět světu.
O výjimečnosti Kapaunovy osobnosti svědčí také to, že od roku 2011 probíhá ve Vatikánu 
proces jeho blahořečení. Kapaun by se mohl stát vůbec prvním blahoslaveným americ-
kým vojákem.
Přestože se Kapaun narodil v roce 1916 v Kansasu, jeho rodným jazykem byla čeština. Jeho 
rodiče se jako imigranti z tehdejšího Rakouska-Uherska přistěhovali do městečka Pilsen, kte-
ré je pojmenované po české Plzni.
Celý článek si můžete přečíst na www.seznamzpravy.cz/clanek/zranene-nesl-na-zadech-
-vsem-pomahal-soul-vyznamenal-kaplana-ceskeho-puvodu-171233
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Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 8. srpna: Červená Voda 2.685; Písařov 1.504; Jakubovice 403 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

POUŤ KE CTI SV. JOSEFA KALASANSKÉHO bude v  Moravském Karlově v  neděli 
22. srpna. Poutní mše svatá začíná v 10.00 hod. 

Lošticko              Lošticko              Lošticko
SBÍRKY: Loštice 4.319 Kč; Bílá Lhota 1.786 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

 V pátek 20. srpna ve 14.00 hod. budeme v Lošticích sloužit pohřební mši svatou za 
zemřelou Anežku Vinklerovou. Večerní mše už v pátek nebude.

Ohlášky
V pátek 20. 8. 2021 si svátost manželství v kostele sv. Jiří v Moravičanech 

vyslouží Sergio Alejandro Papac z Buenos Aires, Argentina 
a Daniela Rábková z Moravičan 

Přejeme vše dobré na společné cestě životem.

Farnosti  spravované  z  kLášterce
SBÍRKY z neděle 8. srpna: Klášterec 1.700; Svébohov 2.700; Jedlí 1.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ
Poutní mše svatá k patronce kostela – Panně Marii Nanebevzaté bude tuto neděli 15. srpna 
v 10.30, slavnostní požehnání ve 14.30 hod. 

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z neděle 8. srpna: Lubník 1.300; Tatenice 1.500; Hoštejn 1.200; Kosov 550 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

 Pouť k Panně Marii Nanebevzaté bude na Koruně v neděli 15. srpna (omlouváme se za 
chybu v minulých FI). Poutní mše svatá v 15.00 hod. 

 FARNÍ DEN V TATENICI. 
Na farní den jste zváni v neděli 22. srpna. Slavení farního dne začne 
mší svatou ve 14.00 hod. Po skončení mše svaté se přesuneme na farní 
dvůr. Občerstvení je zajištěno.
Čeká nás tradiční program jako v minulých letech, který může pozměnit pouze počasí.
Při dobrém počasí zakončí farní den po půl deváté ohňostroj. Všichni jste srdečně zváni.

Změny mší svatých: sobota 21. srpna Lubník 18.30 hod.; neděle 22. srpna Kosov 8.00 hod., 
Hoštejn 9.00 hod.  P. Jaroslav Přibyl
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štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z  neděle 8. srpna: Štíty 2.020; Cotkytle 490; Horní Studénky 960 Kč. (sbírka 
z 1. srpna 1.600 Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY – Tuto neděli 15. srpna o Slavnosti Panny Marie Nanebevzaté oslavíme při mši 
svaté v 9 hod. štíteckou pouť. 
Po Fatimské pobožnosti bude svátostné požehnání. 
Věřící při této slavnosti může získat plnomocné odpustky pro sebe nebo duše v očistci, 
pokud je ve stavu milosti posvěcující, přijme sv. přijímání, nemá zalíbení v žádném hříchu 
a pomodlí se na úmysly Svatého otce.

COTKYTLE. V neděli 22. srpna bude slavena mše svatá ve 12.30 hodin. 
 P. Jacek Brończyk

Blahopřejeme k 70. narozeninám paní Anně Cygrýdové z Horních Studének.
Vyprošujeme jí Boží požehnání, ochranu Panny Marie a zdraví do dalších let.

členové živého růžence a členové Schönstattského společenství

Ohlášky
V sobotu 21. srpna v kostele sv. Linharta v Horních Studénkách

přijmou svátost manželství
Eliška Hrochová z Václavova a Šimon Minář z Horních Studének.

Přejeme Boží požehnání

Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe
SBÍRKA z neděle 8. srpna byla ve výši 5.970 Kč.  
Dar na potřeby farnosti 500 Kč, dar na komunitní centrum 10.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům, ať odplatí Pán. P. František Eliáš

KOMUNITNÍ CENTRUM
Jsme již v polovině srpna, a i když to vypadá, že kolem komunit-
ního centra je ,,ticho po pěšině“, opak je pravdou. Stále probíhají 
práce na zkrášlování okolí centra a zlepšení akustiky uvnitř sálu. 
Mulčovací kůrou, kterou nám darovala pila v Postřelmůvku, bylo 
možné téměř dokončit okrasnou zahradu před centrem, která 
nyní lahodí oku. 
Zároveň je v procesu došití velkých závěsů na okna v sále, které 
zlepší nejen vzhled sálu, ale hlavně akustiku a umožní zatemnění 
během přednášek a v nedaleké budoucnosti i při promítání filmů. 
Stále jsme vám vděční za jakékoliv finanční dary, které nám umož-
ňují centrum zvelebovat a hlavně dofinancovat zbývající dluh. Dě-
kujeme a těšíme se na Vás při dalších akcích v našem společném 
komunitním centru. Více informací na www.zvolska4.cz.

Jménem spolku Zvolská čtyřka Mgr. Veronika Papoušková
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SBÍRKA z neděle 8. srpna: Zábřeh 16.687; Rovensko 882 Kč. 
Z pokladničky na Devítku 1.800 Kč. Dary: na potřeby farnosti 35.000, na TV NOE 1.000, 
na Proglas 1.000 Kč. Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

postŘeLMovsko            postŘeLMovsko

Ohlášky
V sobotu 21. 8. budou sezdáni v Postřelmově v 11.00 hodin snoubenci 

pan Tomáš Šíp z Mohelnice a slečna Kateřina Maturová z Chromče.
Gratulujeme a přejeme stálou Boží ochranu a pomoc

POZVÁNKA NA SVATOHUBERTSKOU MŠI DO ROHLE
VIII. Svatohubertská mše za účasti členů Řádu sv. Huberta se bude 
konat 4. září 2021 v kostele sv. Martina v Rohli. Začátek v 9.30 hod.
Hlavním celebrantem bude otec biskup Mons. Josef Hrdlička, konce-
lebrantem otec Mgr. František Eliáš. Mši doprovodí Mužský pěvecký 
sbor Řádu sv. Huberta a Trubači Zábřeh. Po mši se v průvodu odebe-
reme na místní hřbitov, kde bude požehnán nový centrální kříž.
Po ukončení slavnosti bude pro všechny připraveno myslivecké občerstvení v zahradě kul-
turního domu v Rohli. Srdečně Vás zve MUDr. Antonín Kutálek.

Sekta Sinčchondžhi se na sociálních sítích snaží pod zámin-
kou studia Bible oslovovat a  následně manipulovat mladé 
křesťany.
Sekta Sinčchondžhi (Shincheonji) se v  posledních měsících 
přizpůsobila přesunu do online prostředí. Jedná se především 
o Instagram, ale používá rovněž Facebook, Pinterest a další sítě. 

Záminkou ke kontaktu bývá nejčastěji prosba o vyplnění dotazníku s křesťanskou tema-
tikou nebo pozvání do online společenství, jako je jmenovitě InSpirit_cz či údajné eku-
menické společenství LEM-ON. Skrývá se také za účty věnující se křesťanským párům 
(muzizenam_zenymuzum), biblickým veršům nebo obecně čtení Bible (rande_s_bohem). 
Po čase z těchto účtů přichází nabídka na biblické lekce, které probíhají prostřednictvím 
platformy Zoom. 
Ty zprvu působí jako klasické biblické studium, po nějaké době však začne lektor či lek-
torka rafi novaně předávat učení Sinčchondžhi o „otevřeném slovu“ Nového zákona a Zje-
vení, které se dle této skupiny již naplnilo, a proto je možné, aby se šířilo díky údajnému 
zaslíbenému pastorovi, což je vůdce Lee Man-Hee (ten je nazýván dle procesu předání 
otevřeného svitku ve Zjevení „Novým Janem“). 
Rozlišení na první pohled je možné podle žlutých srdíček, emotikonů holubiček a stromů, 
veršů jako Jn 8:32, Jn17:17 a veršů ze Zjevení, zmiňování nového Jana, spojení Nové nebe 
a  Nová země, využívání platformy Zoom, online dotazníků a  gesta překříženého palce 
a ukazováčku. (zpráva z arcibiskupství)


