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Katolíci přibývají po celém světě,  

s výjimkou Evropy 
 

V souvislosti se Světovým dnem misií, který se letos slavil už 
po devadesáté, zveřejnila vatikánská zpravodajská agentura 
Fides obvyklou statistiku o stavu katolické církve ve světě. Vy-
chází při tom z údajů uvedených k 31. prosinci 2014 ve statistic-
ké církevní ročence. K tomuto datu žilo ve světě 1 272 281 000 
katolíků, kteří přibývají ve všech světadílech s výjimkou Evropy, 
kde jejich počet naopak poklesl o téměř 60 tisíc. Podíl katolíků 
na světové populaci se ustálil na 17,77 procentech. Počet kněží 
ve světě se zvýšil o 444 nově vysvěcených diecézních kněží, 
ovšem Evropa ztratila 2564 kněží. Celkový počet biskupů ve 
světě vzrostl o 64 a přesáhl tak pětitisícovou hranici (5237). 
Roste počet trvalých jáhnů (o 1371), zejména v Evropě a Ame-
rice. Již druhým rokem však klesá počet řeholníků (o 694) a ře-
holnic (o 10 846). Stejně negativní trend vykazuje počet semi-
naristů. V současnosti se na kněžskou službu připravuje po ce-
lém světě téměř 117 tisíc mužů, přičemž počet seminaristů na-
růstá pouze v Africe. Roste nicméně zájem o nové formy zasvě-
ceného života v ženských sekulárních institutech, které dnes po 
celém světě čítají téměř 25 tisíc členek. Nadále se zvyšuje také 
účast laiků na životě Církve – přibylo víc než 800 laických misi-
onářů a značně vzrostl počet katechistů a katechetů. O více 
než 100 tisíc jich přibylo v Africe, kde katechisté dostávají od 
místních biskupů povolení k udílení křtu. 

„Sláva na výsostech Bohu a 

na zemi pokoj mezi lidmi.“ 



 

Na co půjde letošní Tříkrálová sbírka? 
 

Milí přátelé,  
   tak se nám opět nezadržitelně blíží 
Tříkrálová sbírka. A opět se obracím na Vás, pro-
tože bez Vašich darů a pomoci by celá tato akce ne-
mohla fungovat a nebyli bychom dnes tam, kde jsme. 
Vloni se peníze použily na opravu Domu pokojného 
stáří v Novém Hrozenkově – Čubově, kde došlo  
k velkému poškození půdních výplní kunami.  

Jistě jste již netrpěliví a čekáte, na co že poputuje výtěžek 
z nadcházející sbírky. Ta se uskuteční ve dnech 6. – 8. 1. 2017. 
A záměr? Výtěžek bychom rádi využili na vybavení některých 
pokojů Domu pokojného stáří na Čubově novým nábytkem, kte-
rý by se lépe přizpůsobil omezenější soběstačnosti seniorů. Za-
mýšlený soubor vybavení vychází z důkladné konzultace s pra-
covníky přímé péče Domu pokojného stáří a je založen na jejich 
každodenních zkušenostech a doporučeních tak, aby nové vyba-
vení skutečně zaručilo našim uživatelům co nejvíce pohodlí. Kaž-
doročně zůstává určitá částka pro ty potřebné z našeho okolí, 
kteří se dostanou do nepříznivé finanční situace. 
Závěrem bych ráda pozvala všechny koledníky a jejich rodiny na 
společné požehnání, které se tentokrát uskuteční 30. 12. 2016   
v 10:00 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně. 
Máme to blízko, přijeďte. Pro ty, kteří se nebudou mít jak do-
pravit, odvoz zajistíme. Ještě jednou děkuji za Vaše dary, Váš 
čas a přijetí.  

Daria Exnerová 



 

Roráty jako v „nebi“. 

Roráty pro děti, to je něco, o čem jsem na jihu (v Itálii) snila a co můj pětiletý syn znal 
jen z vyprávění svých bratranců. Letos konečně je zažíváme na vlastní kůži… 
Dvakrát v týdnu, vždy v úterý a ve čtvrtek, v 6:30 ráno, se konají v našem kostelíku. 
Je kouzelné sledovat jak se z jednotlivých údolí, cest a cestiček scházejí dospělí ale 
hlavně děti, se svými lucerničkami. A někdy to není vůbec snadné. Třeba v pořadí 
druhé roráty se někteří museli brodit v hlubokém sněhu, nebo jako my, prohazovat si 
chodník. Venku to vypadalo jak v ledovém království a děti si to i přes brzkou ranní 
hodinu, pořádně užily. Stejně tak i v kostele. Při letošních promluvách vychází P. 
Rastislav  z knihy „Nebe opravdu je“, popisující skutečnou událost: ani ne čtyřletý 
hoch zažil klinickou smrt a dostal se do nebe. Po návratu na zem, pak po svém – 
dětsky srozumitelně, nebe popisuje. Je vidět, že jeho postřehy kluky i holky uvelebe-
né v předních lavicích opravdu zaujaly. Je čas přinést obětní dary a spolu s nimi také 
každé dítě položí do jesliček trošku slámy, aby tak postupně připravili měkkou postýl-
ku pro Ježíška. A k tomu ještě odevzdají obrázek, na kterém namalovali, či popsali 
dobrý skutek, jež od minulých rorátů vykonali. Tajně, to je důležité. Mše je u konce. 
Venku už zhasly pouliční světla, je bílý den. Na pětadvacet dětí, různého věku, cupitá 
jeden za druhým, jinak to úzký chodník ve sněhu nedovolí, rovnou do pastoračního 
centra. Tam už maminky připravily snídani – slanou i sladkou a teplý čaj. Kdo je 
s jídlem rychle hotov, stačí si dát ještě jeden zápas ve stolním fotbale a pak už všich-
ni rychle do školy a do školky. Jsou spokojení, jsou vysmátí. Myslím, že čekat takhle 
na Ježíška se jim líbí.                                                                       Renata Holčáková 
P.S. Málem bych zapomněla, všechny děti, co na roráty chodily a konaly dobré skut-
ky, čeká při mši na Štědrý den velké překvapení. Jaké? To je přece tajné! 

 



 

SANTA nebo JEŽÍŠEK? 

„Zapal konečně prosím ten adventní věnec!“ volá z kuchyně maminka.  
O pět minut později syn přiběhne: „Hotovo! A svíčky mám zapálit také?“ 
 

Zákaznice: "Chtěla bych koupit svému muži nějakou pěknou kravatu, 

která by zvýraznila jeho oči." Prodavačka: "Každá kravata zvýrazní chla-

povi oči, jen je potřeba ji dobře utáhnout." 

 

„Co jsi dal manželce pod stromeček?" 

- "Ale, chtěla něco zlatýho, tak jsem ji dal Zlatý stránky." 


