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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. Františ-
ka. 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 naj aktuálnejšia 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.

Sestra Františka Olexová s pani Thelmou, ktorá každý deň

(okrem nedele) pripravuje obed pre všetkých na misii.

Spálňa detí.

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

Zaujímavé informácie o Misii sv. Jána v Barber-
tone nájdete okrem filmu Anjeli aj v archíve
TVLUX www.tvlux.sk.
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MISIA SV. JÁNA – MIESTO ŽIVOTA

Aktivita Misia sv. Jána - miesto života chce podporiť formovanie pozitívneho postoja mladých ľudí k pro -
blematike 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 zdra -
viu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. A to sa môže uskutočniť aj prostredníctvom rozvoja tvorivosti.
Aktivita môže byť použitá ako motivácia na usporiadanie tvorivej aktivity v škole, napríklad tanečné, hudob-
né vystúpenie či pantomíma.

Mladí ľudia sú tvoriví, a tak je to aj na Misii sv. Jána. De-
ti nakazené HIV a ich sila žiť napriek všetkému ďalej.
Choré deti, ktoré sú inteligentné, tvorivé, dobré a plné ra-
dosti zo života. Deti, ktoré sa neboja ukázať svoje
tanečné, hudobné a tvorivé schopnosti. Školopovinné de-
ti navštevujú školu na misii, učia sa všetky predmety tak
ako ostatné deti v ich veku. Sestry venujú deťom maxi -
málnu starostlivosť, a to nie iba po stránke terapeutickej,

ale hlavne po stránke intelektuálnej a v schopnosti žiť a
bojovať s chorobou, za ktorú tieto deti nemôžu. Počas
Vianoc pripravujú jasličkové vystúpenie (príbeh narode-
nia Ježiša Krista) a s pomocou sestier a dobrovoľníkov sa
naučili vyjadrovať svoje pocity pantomímou a tancom. Ži -
vot je nádherný čas pre dávanie sa druhým. Nepre-
meškajme ani minútu, aby sme ukázali a robili dobro
druhým.

„Mnohí ľudia nám pred odchodom do JAR kládli otázky typu: „Načo idete pracovať
s ľuďmi, ktorí onedlho zomrú? Prečo idete do krajiny, kde sa môžete nakaziť?” Vidíme
však veľkú potrebu stráviť s týmito ľuďmi a deťmi čo najviac času, a tak im preukázať,
že nám na nich záleží a že ich život je obohatením pre nás.“

Michal, Sima a Barborka – dobrovoľníci na Misii sv. Jána v Barbertone 2008/2009


