
Orthodox Mission Fraternity

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Orthodox Mission Fraternity (Pravoslavné misijní bratrstvo) je
organizace, která podporuje pravoslavné misionáøe po celém
svìtì. Dobroèinná asociace je oficiálnì registrována v Øecku, je
administrativnì nezávislá, avšak duchovnì patøící pod Øeckou
pravoslavnou církev. Více viz http://orthodoxmission.org.gr/

Bratrstvo bylo zalo�eno v roce
1963 pod názvem „Friends of
Uganda“ (Pøátelé Ugandy) horlivým misio-
náøem otcem Chrysostomosem Papasaran-
topoulosem (1903–72), který jako první
otevøel cestu východnímu pravoslavnému
misionáøství v subsaharské Africe, kdy�
v roce 1961 navštívil Ugandu. Nevídané
zá�itky a nutné potøeby, které tam zazna-

menal, ho vedly, aby napsal svým duchovním pøátelùm: „Pomozte mi. Lidé
zde hladovìjí po pravoslaví, po Kristu, a hladem tìlesným trpí také.“

To byl zaèátek souèasné organiza-
ce »Orthodox Mission Fraternity«,
je� rozšíøila a obnovila hlavní úèel
své èinnosti, a to pomáhat pravo-
slavným misionáøùm v Africe,
Asii, Oceánii a Americe.

Kromì hlásání evangelia plní mi-
sionáøi také charitativní úkoly

v zemích, kde pùsobí, ulehèují trápení tìch, kteøí �ijí v chudobì a mají bo-
lesti, dále zakládají sirotèince, školy, zdravotní støediska, zajiš�ují pøípravu
a distribuci jídla potøebným, organizují vrtání studní a všude pøinášejí
Kristovu lásku.

Organizace »Orthodox Missionary Fraternity« podporovala misionáøe
hned od svého prvopoèátku, a proto byla za svou èinnost vyznamenána pa-
triarchátem alexandrijským a celé Afriky.

„Vzpomínám na bratrstvo »Orthodox Missionary Fraternity«, jak ji� od zaèátku mého
duchovenského pùsobení v Africe pomáhalo pøipravovat cestu Pravoslavné církvi
alexandrijské...“ Theodoros II., pape� a patriarcha alexandrijský a celé Afriky

PROGRAMY (zajiš�ované èinnosti) a PODPORA

• pravoslavné køty • jídlo pro hladové lidi • podpora vzdìlání - vyøizování
stipendia pro mladé africké studenty (napøíklad roèní poplatek pro �áky
støedních škol je 200 € a 250 € pro studenty vysokých škol) • humanitární
pomoc (zajiš�uje jídlo, obleèení, školní potøeby, hraèky, a dále zdravotní
potøeby a lékaøskou pomoc, nábytek a bohoslu�ebné potøeby) • vrtání
a stavba studní, aby naši bratøi v Africe mìli pitnou vodu (náklady spojené
s vybudováním jedné studnì jsou od 2 000 € do 3 500 €)
Projekty. Kromì výše uvedených programù zajiš�uje »Orthodox Missi-
on Fraternity« i projekty jako napøíklad stavby èi zøizování chrámù a škol.

DÁRCOVSTVÍ A PODPORA. Pøispìt mù�ete jakoukoli

èástkou poèínaje 10 € a výše. Zpùsob platby je mo�ný pøes Pay
Pall nebo kartou na – http://orthodoxmission.org.gr/contribute/donate/

Dalším zpùsobem je klasický bankovní pøevod: Alpha Bank
IBAN: GR93 0140 4050 4050 0200 2000 170 — BIC: CRBAGRAA
Pøíjemce: Orthodox Missionary Fraternity. Do zprávy pro pøíjemce napiš-
te svou emailovou adresu (místo symbolu @ mù�ete uvést v závorce slovo
"at" nebo napište anglicky zprávu pøíjemci na email: communicati-
ons@orthodoxmission.org.gr ). Pøi bankovním pøevodu uveïte, �e ka�dá
strana si hradí svùj poplatek (u Komerèní banky je to SHA kód).



Light of Africa

Light of Africa (Svìt-
lo Afriky) je soukro-
má nezisková ne-
vládní organizace,
která má po�ehnání
a tìší se podpory a
záštity alexandrij-
ského pape�e a pa-
triarchy celé Afriky

Theodorose II. Cílem insti-
tuce, je� také spolupracuje
s místními africkými metro-
poliemi, je zmírnit utrpení
hladovìjících lidí v Africe,
je� je zmítaná vnitøními ne-
pokoji. Kromì základních
potøeb Light of Africa napo-
máhá lidem zlepšit �ivotní
podmínky, øeší zdravotní
otázky, vzdìlání a funkèní organizaci komunit tohoto èerného
kontinentu. K tomu slou�í nìkolik programù.

Zde uvádíme nìkolik z nich:

1. Podpùrný program pro dìti: 10 € mìsíènì (náklady na
jedno dítì, aby mohlo chodit do školy).

2. Zdravotní pro-
gram Sierra Leone:
20 € (oèkování proti dìtské
obrnì pro jedno dítì). Pù-
vodní cílená zemì je Sierra
Leone, kde nemoc dennì
narùstá; další zemì jsou
Ghana a Nigerie.

3. Školka: 30 € (nákup potøebných materiálù na zbudování škol-
ky v Nigérii pro 100 dìtí). Následnì plánujeme výstavbu školy
v Ghanì a Zimbabwe.

4. Boj proti malárii: 50 € (pìt sítí proti komárùm, které výraz-
nì zabraòují šíøení malárie; urèeno hlavnì pro dìti).

Pøispìt na tuto èinnost mù�ete jakoukoli èástkou

poèínaje 10 € výše.

Bankovní spojení: Alpha Bank
IBAN: GR48 0140 1060 1060 0200 200 8957

Do zprávy pro pøíjemce napište svou emailovou adresu (pokud se
Vám nepodaøí vlo�it symbol @, uveïte v závorce slovo "at", co� je
jeho anglický pøeklad) nebo napište anglicky zprávu pøíjemci na
email: info@liofa.org

Také, prosím, nezapomeòte uvést pøi bankovním pøevodu, �e
ka�dá strana si hradí svùj poplatek (u Komerèní banky je to SHA
kód.

DODATEK

Oblasti pùsobení Light of Africa: vymýcení extrémní chudoby a hladu • dosa�ení všeobecného základní-
ho vzdìlání • hájení zájmù týkajících se rovnoprávnosti �en • omezení dìtské úmrtnosti • zlepšení podmínek v ob-
lasti zdraví matek • boj proti HIV/AIDS, malárii a dalším nemocem • zajištìní �ivotního minima.
Více informací na — http://www.liofa.org V èeštinì na www.pravoslavi.cz/afrika


