V SLANSKOM NOVOM MESTE SA NAPOSLEDY ROZLÚČILI S
GRÉCKOKATOLÍCKYM KŇAZOM DÁVIDOM ZORVANOM
Vo farskom chráme Zostúpenia Svätého Ducha v Slanskom Novom Meste sa v piatok 30.
apríla konala posledná rozlúčka so zosnulým miestnym farárom Dávidom Zorvanom. Otec
Dávid zomrel 27. apríla zaopatrený sviatosťami v kruhu svojej manželky a detí, po ťažkej a
krátkej chorobe. Z dôvodu platných protipandemických opatrení boli pohrebné obrady
rozdelené do dvoch dní.
Vo štvrtok večer slávil archijerejskú sv. liturgiu v miestnom chráme vladyka Cyril Vasiľ SJ,
apoštolský administrátor Košickej eparchie. Spolu s ním ďakovalo za život otca Dávida aj
množstvo kňazov z celej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi, ktorí sa spojili po liturgii aj v
modlitbe Parastasu. Všetkým prítomným sa v ten večer prihovoril v mene kňazov otec Maroš
Riník, farár farnosti Trhovište. Zároveň sa postupne pri jeho truhle vystriedali v modlitbe aj
mladí, ktorým otec Dávid zasvätil veľkú časť svojho kňazského života a členovia
Neokatechumenátnej cesty, ktorá prispela k jeho ľudskej a kňazskej formácii. V piatok
dopoludnia posledná rozlúčka so zosnulým kňazom vyvrcholila archijerejskou sv. liturgiou
spojenou s kňazským pohrebom. Spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ viedol pohrebné
obrady vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup.
Po sv. liturgii sa prítomným prihovoril vladyka Cyril. Poukázal na to, že rodina otca Dávida
bola medzi prvými, ktorú navštívil už v úrade apoštolského administrátora. Tak ako celý
život ohlasoval otec Dávid Ježiša Krista svojim slovom, dnes jeho rodina ohlasuje Krista
svojím postojom viery k smrti svojho otca.
Vičnaja pamajať! Christos voskrese!
Celú tlačovú správu nájdete tu:
https://www.grkatke.sk/aktualita/2021-04-30-223354-v-slanskom-novom-meste-sa-naposledyrozlucili-so-svojim-fararom-greckokatolickym-knazom-davidom-zorvanom
Zdroj: TSKE
Foto: Samuel Riník
► 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
informovaní o nových reláciách a zaujímavostiach zo života našej Cirkvi. Ďakujeme za Vašu
podporu.
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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
Music:
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Credits| Orthodox Choir of Moscow – Viktor Popov, director
Vechnaya Pamyat ☦ (Eternal Memory) Orthodox Choir of Moscow
#LOGOSTV
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