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LIST Z MISIE SV. JÁNA V BARBERTONE

Priatelia, tragédia Afriky sa nesmie zopakovať v Európe!

AIDS – to sú: 
- zlomené životy,
- rozbité a rozvrátené rodiny,
- siroty,
- strata priateľov, 
- zničená budúcnosť,
- NIE život,
- slzy... bolesť... plač... prázdnota... SMRŤ...

Správy sú zdrvujúce, zastrašujúce, ale hlavne veľmi smutné.
Posledné prieskumy a štatistiky hovoria, že ak sa rýchlo neu-
robí niečo účinné, do roku 2012 zabije AIDS polovicu pät-
násťročných mladých ľudí v Zimbabwe, Botswane a Južnej
Afrike. 24 miliónov ľudí v Subsaharskej Afrike žije s HIV.
Južná Afrika zostáva v regióne jednou z najviac postih-
nutých epidémiou HIV/AIDS. Je na šiestom mieste na svete,
skoro 20 % obyvateľov je nakazených. UNAIDS – Global
Report 2006 uvádza, že v Južnej Afrike umrelo 375 000
ľudí v priebehu roku 2006 a asi 1 000 mŕtvych denne. 

Priatelia, toto je skutočnosť jednej krajiny. Nechcime, aby sa
to iste stalo aj u nás, preto všetci v Misii sv. Jána sme
nadšení Vašou kampaňou „Červené stužky“... Tešíme sa,
že mladí ľudia na Slovensku hovoria: ÁNO 
- ÁNO pre pozitívny a plnohodnotný život, 
- ÁNO pre budúcnosť,
- ÁNO pre zdravú rodinu,
- ÁNO pre zdravú a prosperujúcu spoločnosť a krajinu.
Veríme, že Vaša kampaň „Červene stužky“ nebude zam-
eraná len na pripnutie si tohto symbolu, ale privedie Vás
k zamysleniu sa nad veľkou hodnotou, krásou života, aby
ste mohli urobiť rozhodnutie:

- ÁNO – ŽIVOT  
- NIE – AIDS
To si však vyžaduje odvahu zmeniť spôsob života, pred-
poklad mať dostatočné vedomosti o tomto ochorení a
schopnosť byť čestný a verný pozitívnemu spôsobu života.

Radi by sme sa s Vami podelili o jednu skúsenosť:
V našom centre pre zomierajúcich na AIDS máme ženu –
46-ročnú Nomsu – zomiera na AIDS. Poznáme ju desať
rokov, rozprávali sme jej o Vašej kampani, o tom, ako sa
mladí zapájajú do boja proti AIDS.
Nomsa povedala: „Povedz mladým v tvojej kra-
jine, aby sa večer pozreli na oblohu. Uvidia
množstvo hviezd, ktoré sú veľmi žiarivé a nád-
herne ožarujú noc... To sú oči detí Afriky, ktoré
umreli na AIDS, to sú oči mladých plných nádejí
na lepší život, nadaných a schopných mladých
Afričanov, ktorí sa už nepodelia so svojimi dar-
mi, lebo sú mŕtvi. To sú oči mojich dvoch dcér,
ktoré umreli na AIDS, oči mojich piatich bratov,
oči mnohých mojich susedov a priateľov. To sú
oči, ktoré vám žiaria a vyzývajú vás k zmene,
aby ste žiarili na zemi... To sú oči, ktoré kričia: -
Nie viac AIDS!“

To je jej posolstvo pre Vás mladých... žiariť na zemi, žiť pre
budúcnosť. Všetci Vám držíme palce, aby ste vytrvali a aby
Vaša kampaň Červené stužky bola úspešná! 
Sestry, deti a pacienti z Misie sv. Jána v Južnej Afriky


