ZOMREL OTEC DÁVID ZORVAN

V utorok 27. apríla 2021 zomrel kňaz Košickej eparchie, o. Dávid Zorvan. Zomrel zaopatrený
sviatosťami po ťažkej a krátkej chorobe vo veku 46 rokov a v 23. roku kňazskej služby.
Archijerejská sv. liturgia spojená s kňazským pohrebom bude v piatok 30. apríla 2021 o 9:30
h v gréckokatolíckom chráme v Slanskom Novom Meste, kde bude aj pochovaný.
Dávid Zorvan pochádzal zo starej kňazskej rodiny, ktorá dala Cirkvi mnohých kňazov. Bol
najstarší z desiatich súrodencov. Pred diakonskou a kňazskou vysviackou v roku 1997 prijal
sväté tajomstvo manželstva. Boh mu spolu s manželkou Marcelou požehnal synov Daniela,
Simeona, nenarodeného Rubena, dcéry Rút, Sofiu, Ráchel a Sáru. Jeho ľudská, rodinná i
kňazská formácia bola celý život spojená s Neokatechumenátnou cestou.
Bol členom Liturgickej komisie pri KBS, predsedom liturgickej komisie Gréckokatolíckeho
Košického exarchátu a členom Gréckokatolíckej metropolitnej liturgickej komisie. Istý čas
pôsobil ako redaktor časopisu LOGOS.
Celý svoj kňazský život zasvätil aj pastorácii mládeže. Bol členom Rady pre mládež Košickej
eparchie, zodpovedný za pastoráciu mládeže v trebišovskom protopresbyteráte, neskôr bol
jej ideovým členom.
Svoj hudobný talent využíval počas evanjelizačných koncertov skupiny Anastasis a v
kňazskom zbore Košickej eparchie.
Celý svoj kňazský život žil naplno. Plný optimizmu a dobrej nálady vždy vedel potešiť
každého, pri každej príležitosti a v každej situácii. Aj v posledné mesiace ťažkej choroby
žehnal, radil a povzbudzoval všetkých v jeho blízkosti. Očistený utrpením bol povolaný do
večnosti 27. apríla 2021, na sviatok sv. Simeona, Pánovho príbuzného, a zároveň na 24.
výročie svojej diakonskej vysviacky.
Zdroj: TSKE
Celú tlačovú správu nájdete tu:
http://www.grkatke.sk/aktualita/2021-04-28-150903-zomrel-otec-david-zorvan
► Podporte LOGOS TV: https://prelogos.darujme.sk/klub/
► Kliknite a prihláste sa na odber videí:
https://www.youtube.com/c/LOGOSTV-grkat/?sub_confirmation=1
► Sledujte nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/LOGOS-TV-276526342825702/
► Sledujte nás aj na Instagrame: https://www.instagram.com/televizia_logos/
Vítame Vás na oficiálnom YouTube kanáli TV LOGOS!
Na youtube kanáli TV LOGOS môžete nájsť zaujímavé videá z našich relácií, živých prenosov
a pozvánok na cirkevné slávnosti. Prihláste sa na odber nášho obsahu a buďte bezplatne
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informovaní o nových reláciách a zaujímavostiach zo života našej Cirkvi. Ďakujeme za Vašu
podporu.
Navštívte náš web:
► https://www.logos.tv/
To naj z TV LOGOS:
► GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeN8nUpX59arTcdF6Lm9k_V
► HOMÍLIE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxdHAKCsng23XD3xgkV–jQo
► EXORCIZMUS:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeJFtZfER4S8LjQdJ-jbTM3
► LITMANOVSKÁ VIZIONÁRKA IVETA: ZAMYSLENIA:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxdbQpJlXexHONj4Z8xxeF0► OTCOVIA PÚŠTE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxe9tJfPZ5C65sfZL6LWZAFK
► DEJINY GRÉCKOKATOLÍKOV:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeM77FLOYYL7HXzvUIaeNVG
► ŽIVÉ PRENOSY:
LITMANOVÁ, HORA ZVIR –
https://www.youtube.com/channel/UC_uKAEF4Y-bN5_K8GcJ9VTg/?sub_confirmation=1
PREŠOV, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCN4yDkyVcx4iuOQ94Q8qj7g/?sub_confirmation=1
KOŠICE, KATEDRÁLNY CHRÁM –
https://www.youtube.com/channel/UCWxyYkFCm2IZDXJMQ9jbEbA/?sub_confirmation=1
ĽUTINA, BAZILIKA –
https://www.youtube.com/channel/UCscCDAijN8fz8hJtjAFNXGA/?sub_confirmation=1
BRATISLAVA, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/?sub_confirmation=1
KLOKOČOV, CHRÁM –
https://www.youtube.com/channel/UCUpH66dWbs4KXzct85LkF4w/?sub_confirmation=1
MICHALOVCE, BAZILIKA –
https://www.youtube.com/channel/UCDWHNgsrKZgIDT9wG8StzjA/?sub_confirmation=1
UŽHOROD, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCsI-iNY44DvoxNkO_0ctW5w/?sub_confirmation=1
PARMA, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCABVdev-seFrxloyVIaBFTA/?sub_confirmation=1
Sledujte nás aj na:
► TELEVÍZIA ZEMPLÍN:
https://www.youtube.com/channel/UCNLPS_WSp44laYFqh7wC5zA/?sub_confirmation=1
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Music from Tunetank.com
TRITON – Sweet Relax (Copyright Free Music)
Download free: https://tunetank.com/t/19et/1341-sweet-relax
#LOGOSTV
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