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Slovo pro církevní rok – srov. Ž 104,30:
„Sešli ducha svého, Hospodine, a obnov tvář země.“

Tři papežova vánoční přání
Poté, co rozsvítil stovky světel, která tvoří „největší vánoční strom
světa“ na úbočí u italského Gubbia, papež Benedikt XVI. řekl, že má na Vánoce
tři osobní přání.
Papež hovořil z Říma, kde byl s Gubbiem spojen prostřednictvím
videokonference a na dálku rozsvítil světla. Poté prozradil svá přání:
Mým prvním přáním je, aby náš pohled, pohled naší mysli a našeho
srdce, nespočíval jen na horizontu tohoto světa, na materiálních věcech, ale aby
určitým způsobem, jako se tento strom tyčí vzhůru, směřoval k Bohu.
Mým druhým přáním je, abychom si připomínali, že také potřebujeme
světlo, které bude osvětlovat cestu našeho života a dá nám naději, a to zejména
v této době, kdy na nás tak silně doléhají obtíže, problémy, utrpení a zdá se, že
jsme zahaleni rouškou temnoty.
Mým posledním přáním je, aby každý z nás přispěl částí tohoto světla
v oblastech, v nichž žijeme: v rodině, v práci, v naší čtvrti a městě.
zdroj: CatholicCulture.org
převzato z http://res.claritatis.cz/

Křesťanstvo v číslech
Pew Forum, agentura sledující fakta o náboženství a veřejném životě,
vydalo 12. prosince přehled o počtech křesťanů. Podle jeho dat z více než 200
zemí je dnes na světě 2,18 miliardy křesťanů, tedy téměř třetina světové
populace, která podle posledních zpráv čítá 7 miliard lidí.
Od roku 1910 se počet křesťanů zečtyřnásobil – z 600 milionů na 2,18
miliardy. Za tuto dobu však vzrostla světová populace z 1,8 miliardy na 6,9
miliardy, takže podíl křesťanů klesl z 35% na 32%. Přesto zůstávají největší
náboženskou skupinou světa. Muslimové, podle Pew, tvoří necelou čtvrtinu
obyvatel světa.
Téměř polovina, 48% křesťanů, žije v 10 zemích s většinovým podílem
křesťanů. Většinu tvoří ve 158 zemích, což jsou ⅔ zemí světa.
V rozložení křesťanů došlo k obrovskému posunu. Zatímco v roce 1910
jich žily ⅔ v Evropě, o století později je to pouhých 26%. Více než třetina žije
v Amerikách, necelá čtvrtina v subsaharské Africe, 13% v asijsko-pacifickém
regionu. Sečte-li se Evropa a Ameriky, žije tu stále většina křesťanů – 63%.
V obou těchto regionech počet křesťanů přitom poklesl: v Evropě z 95% na
76%, v Amerikách z 96% na 86%. Naproti tomu dramaticky vzrostl podíl
křesťanů v subsaharské Africe: z 9% na 63%. V Asii a Pacifiku je podíl
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křesťanů stále nízký, ale zdvojnásobil se. Nejmenší podíl křesťanů je v severní
Africe a na Středním Východě. Zde činí 4% obyvatel, celkem asi 13 milionů
lidí. V Indonésii, kde je rovněž muslimská většina, žije více křesťanů než ve
všech 20 zemích Středního východu a severní Afriky. V Nigérii dnes žije
dvakrát tolik protestantů než v Německu.
Katolíků je 1,1 miliardy. Největší počet jich žije v Brazílii – 134
milionů, což je více než v Itálii, Francii a Španělsku dohromady. Většinu tvoří
v 67 zemích. Protestantské skupiny dohromady činí 801 milionů, tedy 37%
celosvětové křesťanské populace. Většinu tvoří ve 49 zemích. Jen dvě z 10 zemí
s největší protestantskou populací leží v Evropě.
Čína má dnes sedmou největší křesťanskou populaci na světě –
odhadem asi 67 milionů. Více křesťanů mají v Asii už jen Filipíny.
Na světě dnes žije 260 milionů pravoslavných křesťanů, což je 12% světové
křesťanské populace. Největší počet jich žije v Rusku – 39%, druhou největší
pravoslavnou populaci má Etiopie. 77% pravoslavných tedy žije v Evropě.
Tato čísla dokládají skutečnost, o níž se hovoří už delší čas, totiž že
křesťanství se stěhuje na globální Jih. Rychlý nárůst křesťanů v Africe a v Číně
bude pravděpodobně pokračovat, což bude mít pro křesťanství výrazné dopady.
zdroj: Zenit
převzato z http://res.claritatis.cz/

Prosby o modlitby
a) obecné (převzato z OPuscula):

… za nového magistra řádu fr. Bruna Cadoré
… za pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duku OP
… za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry zastávající
provinční oficia
… za projekt přestavby pražského kláštera
… za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry, kteří kdekoli na světě trpí kvůli výkonu své
služby
… za apoštolské působení v médiích, především na internetu
… za projekt křesťanského knihkupectví OLIVA
… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za znojemské mnišky, které hledají nový příbytek
… za projekt kláštera mnišek v Praze-Lysolajích
… za rozvoj teologie a křesťanské filosofie na Teologické fakultě
v Českých Budějovicích
… za Postupovy v jejich stále těžší životní situaci
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b) speciální (MS Plzeň):

… za našeho otce biskupa Františka
… za naši diecézi
… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za naše nemocné členy
… za naše členy, kteří se nemohou dostavovat na společná setkání
… za naše členy, kteří s naším MS nejsou v kontaktu
… za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá
rozhodnutí
… za našeho řádového asistenta otce Prokopa
… za farnost v Dobřanech
… za bratry v plzeňském konventu
… za farnost u Panny Marie Růžencové v Plzni
… za farnosti všech našich bratří a sester
… za našeho adoptovaného syna Udaye Kumara Gallelu
… za otce biskupa Anthony Poola
… za kurnoolskou diecézi

Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
† Věra Kolumba Mrázová 11.1.1919
Judita Šmolíková
13.1.1954
Vincenc Horáček
13.1.1965
† Milena Norberta Koulová 19.1.1922
Monika Lhotáková
7.2.1936
Věčné sliby
Jeroným Ježík
Mons. Dominik Duka
Martin Aul
Markéta Aulová
Tomáška Srbecká
† Otomar Vojtěch Hana
Kateřina Taliánová

Časné sliby
Mons. Dominik Duka

4.1.2011
7.1.1972
12.1.1990
12.1.1990
12.1.1992
28.1.1995
6.2.2010

6.1.1969

Svátek
† Marie Kateřina (Ricci) Jandová 4.1.
Markéta (Uherská) Aulová
19.1.
Fr. Tomáš (Akvinský) Zeman 28.1.
P. Tomáš (Akvinský) Pospíšil 28.1.
Tomáš (Akvinský) Mička
28.1.
Tomáška (Akv.) Srbecká
28.1.

 ZPRÁVY 
Příští schůzka MS bude 7. února od 16 hod.
DOPISY - informační měsíčník laiků O.P. Vydává Laické sdružení sv. Dominika – Místní sdružení Panny
Marie Růžencové, Jiráskovo nám. 30, 301 54 Plzeň; http://pmr.op.cz; e-mail: j.horacek@centrum.cz.
Pouze pro vnitřní potřebu. Neprodejné. Odpovědný redaktor Jan Vincenc Horáček.
Příspěvky zasílejte na výše uvedené adresy. Redaktor si vyhrazuje právo příspěvky upravovat a krátit.
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