MISIA SV. JÁNA V BARBERTONE
Misia sv. Jána v Barbertone je opatrovateľské centrum pre dospelých a deti, ktorí majú AIDS alebo sú HIV pozitívni.
Misia sa nachádza v Juhoafrickej republike a o chorých sa stará medzinárodná komunita školských sestier sv. Františka. Žije a pracuje tu aj slovenská sestra Františka Olexová, ktorá je hlavnou protagonistkou úspešného filmu kampane
Anjeli. Misia bola otvorená v januári 1989. Nachádza sa tu škola, materská škola, Centrum pre chorých na AIDS –
pre deti i dospelých a kostol. Na pozemku žije aj niekoľko rodín a mladých ľudí, ktorí buď na misii pracujú, alebo tu
žijú preto, lebo nemajú kam odísť. V súčasnosti je najaktuálnejšia služba chorým na AIDS. Pre Afriku je AIDS jednou
z najhorších chorôb dnešnej doby. Ľudia sú denne konfrontovaní so smrťou, nákaza sa šíri veľmi rýchlo, hlavne medzi
chudobnými. Na misii sv. Jána zomrelo už viac ako 700 dospelých a skoro stovka detí.

Misia sa nachádza neďaleko mestečka Barberton – v buši.
Brána je stále otvorená všetkým, ktorí potrebujú pomoc.

Budovy slúžiace chorým na AIDS.

Spálňa detí.

Sestra Františka Olexová s pani Thelmou, ktorá každý deň
(okrem nedele) pripravuje obed pre všetkých na misii.

Srdce vytvorené z kameňov. Každý kamienok symbolizuje
dieťa choré na AIDS, ktoré na misii zomrelo.

Zaujímavé informácie o Misii sv. Jána v Barbertone nájdete okrem filmu Anjeli aj v archíve
TVLUX www.tvlux.sk.
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MISIA SV. JÁNA – MIESTO POMOCI
Aktivita Misia sv. Jána – miesto pomoci chce podporiť formovanie pozitívneho postoja mladých ľudí k problematike HIV/AIDS. Chce formovať pozeranie na problematiku HIV/AIDS inak – pozitívnymi očami. Chce naučiť
mladých ľudí ako zaujať aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby správny postoj k vlastnému životu, ako aj k životu druhých ľudí. To sa môže uskutočniť aj prostredníctvom pomoci druhým. Uvedená aktivita môže byť tiež motiváciou ako prejaviť lásku konkrétnemu HIV pozitívnemu človeku alebo človeku chorému na AIDS.
Juhoafrická republika – JAR (Južná Afrika) je prímorský
štát na južnom cípe Afriky medzi Atlantickým a Indickým
oceánom. JAR je rozlohou dvadsaťpäťkrát väčšia ako
Slovensko a má asi deväťkrát viac obyvateľov ako Slovensko. Misia sv. Jána sa nachádza pri meste Barberton,
ktoré je od Johannesburgu vzdialené 360 km. Úradnými
jazykmi sú angličtina, afrikánčina a deväť kmeňových
jazykov. Misia sv. Jána pozdravuje Slovensko a ďakuje
za každú formu pomoci. Ďakuje všetkým školám, ktoré sa
zapojili do kampane a ktoré im pomáhajú duchovne aj
hmotne. Ďakuje napríklad Gymnáziu Ladislava Dúbravu v
Dunajskej Strede, ktoré do Barbertonu zaslalo už niekoľko
balíkov. Kampaň Červené stužky nie je spojená s finančnou zbierkou. Zaslanie balíka je jedna z foriem dobrovoľnej pomoci v kampani.

Potrebné informácie:
◗ balík musí byť do 1 kg a vtedy môže byť poslaný
ako list,
◗ je vhodné do balíka vložiť list (najlepšie v angličtine) aj
s fotografiou napr. triedy, ktorá balík pripravila,
◗ zaslať môžete: ponožky, teplé detské pančuchy (aj v JAR
býva zima, práve vtedy, keď je na Slovensku leto), tričká
a tielka rôznej veľkosti, detské oblečenie, zo sladkostí lízanky
a čokoládu margot, skladačky, puzzle, omaľovánky, školské
potreby ako farebné ceruzky, gumy, perá...
◗ prosíme nezasielajte: plyšové hračky, žuvačky, drahé veci, slovenské knihy,
◗ adresa: pozri www.cervenestuzky.sk – GARANTI.
◗ PROSBA KAMPANE: Keď sa rozhodnete pomôcť
misii a deťom chorým na AIDS formou zaslania balíka,
prosíme, aby ste sa o jeho zaslaní a obsahu poradili s organizátorom kampane prostredníctvom e-mailu: cervenestuzky@gmail.com

Keď spokojnosť, šťastie a bezpečie druhého človeka je rovnako dôležité ako tvoje
vlastné, vtedy skutočne miluješ. Láska to nie sú iba momentálne pocity. Láska je
rozhodnutie a záväzok milovať druhého človeka tak, ako najlepšie vieš a vtedy, keď
sa postaráš o všetko, čo potrebuje ku skutočnému šťastiu.
Spracované podľa knihy Johna Powella Kto prvý hodí kameňom?
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