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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 OSLAVY

Aktivita Misia sv. Jána – miesto oslavy chce podporiť formovanie pozitívneho postoja mladých ľudí k proble -
 matike 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 živo tu druhých ľudí. A to sa môže uskutočniť aj prostredníctvom usporiadania oslavy vyjadrujúcej vďaku za dar
života. Aktivita môže byť použitá ako motivácia pri príležitosti usporiadania oslavy, akou je napríklad triedny
vianočný večierok, oslava narodenín alebo menín v triede či v školskom internáte (podľa tradície).  Aktivita môže
byť tiež motiváciou ako prejaviť vďaku a lásku voči druhému človekovi:

Keď má dieťa na Misii sv. Jána narodeniny alebo meniny,
tak je to vždy príležitosť na spoločnú oslavu. Najčastejšie sa
oslavuje počas spoločného stolovania, napríklad pri večeri.
Okolo oslávenca je živo a radostne. Oslávenec si sám vy-
berie menu a pri stole s ním sedia jeho najlepší priatelia a prí-

padne aj jeho hostia, napríklad dobrodinci. Všetci mu
spoločne zablahoželajú, zaspievajú a oslávenec dostane
darček. Tento čas patrí iba oslávencovi, ktorý je stredobodom
pozornosti všetkých.

Ľudia sú dary pre nás. Každé stretanie a zdieľanie sa ľudí je výmenou darov. Môj dar
som ja, tvoj dar si ty. Sme darom jeden pre druhého. Cieľom ľudskej vzťahovej ko-
munikácie je získanie seba samých. Poznávame a sme poznaní. Podelíš sa so mnou
o dar seba a ja sa podelím s tebou o dar seba. To je ľudská vzťahová komunikácia,
ktorá je srdcom každého vzťahu. Dar seba sa tu stáva skutočným darom lásky. Naše
životy sú „závislé“ od našich vzťahov. Sme takí šťastní, aké šťastné sú naše vzťahy.
Kvalita našej existencie sa zakladá na našich vzťahoch.

Spracované podľa knihy Johna Powella Kto prvý hodí kameňom?


