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 ŽIVOTA
Aktivita Misia sv. Jána – miesto života 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 zdraviu, ako aj k zdraviu druhých
ľudí. A to sa môže uskutočniť aj prostredníctvom športových aktivít. Uvedený text môže byť použitý pri príležitosti usporiadania športovej aktivity alebo súťaže na škole (v triede, medzi triedami...):
Mladí ľudia radi športujú a tak je to aj na Misii sv. Jána. Prišli
by si tu na svoje napríklad fanúšikovia futbalu, ktorý je
obľúbenou športovou aktivitou na misii. Deti fandia aj slovenským futbalistom a dokonca poznajú aj ich mená a napriek
svojej chorobe hrajú futbal s nasadením vlastného života.
Chlapcovi Surprisovi (je známy z filmu Anjeli) choroba
poškodila pľúca tak, že dýcha iba ich jednou štvrtinou, no

nespoznali by ste to. Žije a hrá futbal napriek všetkému. Futbalový zápas sa hrá v Afrike, aj keď je pomerne horúco. A to
je ďalšie nasadenie života. Na misii sa nehrá len tak, hrá sa
o prvé miesto a o krásny víťazný pohár. Turnaj sa začína
modlitbou a zaspievaním štátnej hymny Juhoafrickej republiky. Hráči sú rozdelení do družstiev podľa futbalových dresov
a v družstvách hrajú zdravé aj choré deti bez rozdielu.

„Nič nevzniká náhodou, a tak náhodou nevznikli ani Červené stužky. Pri zrode
nového diela obyčajne stojí niečo veľmi vzácne. V prípade Červených stužiek je to
Misia sv. Jána v Barbertone v Juhoafrickej republike, kde so životom bojujú dospelí
a deti choré na AIDS. Je to miesto utrpenia a bolesti, ale zároveň aj miesto malých
ANJELOV, ktorých životná skúška je povzbudením pre Červené stužky.“
Anna Poláčková
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