
Pohľad na človeka v učení 
sv. Jána Sanfranciského 

a Luki (Lukáša) Krymského
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Dobročinným spolkom svätého Jana Šanghajského a Sanfranciského 
organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardejovské Kúpele 11.6.2016



Cieľ konferencie:
Priblížiť život a svedectvo osobností významných svätých 20. storočia Jána San-
franciského a Luki (Lukáša) Krymského. Vyzdvihnúť ich prínos k šíreniu ducho-
vného odkazu Pravoslávia v čase krízy duchovných hodnôt dvoch odlišných kultúr 
vtedajšieho západného a východného sveta. Poukázať na ich život ako svedectvo hl-
bokej a čistej viery, príklad slúženia blížnemu a spoločnosti, odvahy prijímať a čeliť 
výzvam, ktoré zostávajú citlivými spoločenskými témami aj v dnešnej dobe. Svätí 
sú dôkazom toho, že aj v súčasnom svete je veriaci človek  povolaný niesť svedec-
tvo viery, vedieť skĺbiť osobný duchovný zápas so službou blížnemu. Životy týchto 
svätých sú cenným zdrojom inšpirácií duchovného prístupu k vedným odborom o 
človeku, akými sú medicína, psychológia, pedagogika, ale aj sociálna práca a práca s 
rodinou. V kontexte učenia týchto svätých sa osobitná pozornosť bude venovať výz-
namu a úlohe duchovného života pre človeka, duchovnému poslaniu medicíny a pra-
voslávnemu pohľadu na uzdravenie a liečiteľstvo. Konferencia sa tiež bude venovať 
osobnosti lekára a sociálneho pracovníka, duchovnému poslaniu pomáhajúcich pro-
fesií a všeobecne významu duchovnosti pre spoločnosť. 
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miesto konania: Liečebný dom Ozón - spoločenská miestnosť
Rozsah príspevku: 10000 – 15000 znakov
Úprava textu:oxfordský systém citovania
Účastnícky poplatok 20 Eur. (Obed, občerstvenie, zborník príspevkov) 
Prihlásiť sa do 10.5.2016 na adrese: http://goo.gl/forms/vSo9ueLZqS
do 10.6.2016 poslať príspevok na adresu: konferenciapbfpu@gmail.com




