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Priatelia, 

Anjeli z Misie sv. Jána v Barbertone pozdravujú svojich priateľov. Najskôr by sme sa Vám 

chceli poďakovať za všetko, čo robíte, halvne za Vašu krásnu hudbu, ktorej aj my deti Afriky 

rozumieme, lebo aj my deti v Centre milujeme hudbu a práve hudba nám mnohým pomáha 

a dodáva odvahu a nádej ...  

Videli a vypočuli sme DVD z vlaňajšieho koncertu a tam sme pochopili, že to bol Koncert 

ANJELOV pre ANJELOV. Bolo to úžasné! Vašou hudbou a spevom sme boli nadšení. Chceme sa 

Vám poďakovať aj za Váš finančný dar pre naše Centrum. Keď nedávno odišiel jeden z nás anjelov 

– Leghomo, aby bol skutočným anjelom, niesol do neba veľa Vašich prosieb a túžob, a tak sme 

poslali aj za Vás poďakovanie. Za Vás hudobníkov, spevákov a všetkých, ktorí, ste sa zúčastnili na 

koncertoch.  

Od sestier vieme o Vašom koncertnom turné, ktoré budete absolvovať po Vašej vlasti aj 

tento rok, a tak všetkým niesť znova posolstvo dobra, solidarity a nádeje pre všetkých, ktorí prídu 

na Vaše koncerty. Prosíme Vás poďakujte sa všetkým, či už za modlitbu alebo finančnú pomoc 

a povedzte im, že Anjeli z Misie sv. Jána na nikoho nezabúdajú ... STE VŠETCI V NAŠICH 

SRDCIACH. Teraz nás je 33 anjelov. 

Vaše piesne veľa hovoria o tom, čo je aj našim posolstvom pre deti a mladých na celom 

svete: Boh Vás miluje a je s Vami aj keď máte HIV a AIDS, preto obráťte sa k ŽIVOTU 

a chráňte ŽIVOT.  

My na koncertoch nemôžeme byť, hoci by sme radi, ale budeme na Vás po všetky dni 

koncertov sprevádzať našimi modlitbami. Zavesili sme si mapu Slovenska a vyznačili sme mestá, 

kde budete koncertovať.  

Dnes ráno do našej Misie sv. Jána prileteli malé krásne sfarbené vtáčiky, ktoré prilietajú sem 

do misie pred Vianocami, ale tento rok sú už tu ... a krásne spievajú ... a keď sa na ne pozriete 

a počúvate ich spev, zabudnete na všetko, čo je bolestivé a ťažké - hneď vám je ľahšie.  

Jethro povedal: „Prileteli a koncertujú pre nás, spievajú o našich túžbach a o tom, ako 

chceme žiť a a tiež niesť radosť iným.“  

 

Siyabonga kakhulu. 

Anjeli z Misie sv. Jána 


