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dva největší kostely na
světě stojí ve Španělsku?
Větší z nich je v Córdobě
„Mezquita de Córdoba“.
Je 179 metrů dlouhý a 134
metrů široký (= 23 000
m2). Druhý je v Barceloně
a jmenuje se „Sagrada Familia“. Má 17 822 m2.
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zemí s nějvětším počtem katolíků na světě je Brazílie?
Ke katolické církvi se zde
hlásí více než 150 milionů
lidí.
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v roce 1950 byli
všichni křesťanští misionáři
vyhnáni
z Číny? Přesto ta
dy od té doby
počet křesťanů čt
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ásledováni.

počet katolíků na zeměkouli stoupá? V současnosti je na všech kontinentech asi 1 195 671.000 katolíků.
Největší nárůst je v Africe a Americe.
Následuje Asie, Evropa a Oceánie.
Ve srovnání s nárůstem obyvatel na
zemi však počet katolíků v Evropě
klesá.
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na zemi pro svou
každých pět minut je
n? Na celém světě
víru zabit jeden křesťa
i 100 milionů ve více
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pro svou víru ponižo
než 50 zemích. Jsou
do vězení nebo jim
vání, týráni a zavíráni
. Největší nebezpečí
je vyhrožováno smrtí
ghánistánu a Severní
hrozí křesťanům v Af
Koreji.
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Austrálii dosud navštívili
jen tři papežové? Papež
Pavel VI. (1970), Jan Pavel
II. (1986, 1995) a Benedikt
XVI. (2008).
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