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Zbor bol založený v roku 1990 a pôsobí pri
Gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej
Bohorodičky vo Vranove nad Topľou–Čemernom.
Má široký repertoár cirkevno-slovanských
chorálov, spieva liturgické a cirkevné piesne,
pobožnosti, panychídy a usporadúva duchovné
akadémie s hovoreným slovom.
Účinkoval v rozhlase, televízii a na rôznych
cirkevných podujatiach po celom Slovensku, ale
aj v zahraničí - v Rakúsku, Nemecku, Poľsku,
Česku, Taliansku, Maďarsku, na Ukrajine.
Zbor má v súčasnosti 40 členov a dirigentkami
zboru sú Mgr. Mária Šandorová a Mgr. Jana
Višňovská.
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Stručná história gréckokatolíckej
cirkvi v Čemernom
Gréckokatolícka cirkev v Čemernom má svoje
korene zapustené hlboko do histórie.
Prvou zmienkou, ktorá sa nám zachovala
je dokument o vizitácii gréckokatolíckeho biskupa
Michala M. Olšavského v roku 1744 (1750). Tento
dokument uvádza, že fara bola vedená pod titulom
Vranov - Čemerné. Rok pred vizitáciou zomrel farár.
Administrovali ju z Porúbky.
V obci bolo päťdesiatjeden veriacich pri spovedi a
vo Vranove štyridsaťdva. Gazdov bolo 9. Na fare bola
matrika a v chráme mali aj krstiteľnicu. Chrám bol v
dobrom stave okrem strechy, ktorá zatekala. Štóla bola
riadne vyberaná. Ikony v chráme boli pekné a
požehnané. Cintorín bol pri chráme a bol v poriadku.
Oltárne náčinie bolo strieborné. Liturgikon a Trebník
boli staršie, ale opravené. Evanjelium mali rukopisné.
Na veži boli dva zvony. Posvätil ich biskup Patrocínium
tam bolo: Usnutie Presvätej Bohorodičky.

náznaky jeho pôdorysu možno ešte aj dnes spozorovať na
cintoríne voľným okom. Tento cintorín je aj miestom
posledného odpočinku o. Adolfa Vislockého, jeho hrob však
bol vandalmi zničený. Z iniciatívy o. Michala Kučeru bol však
v roku 2005 znova opravený.

Zoznam kňazov pôsobiacich
v našej farnosti

Terajší chrám zasvätený Uspeniu Presvätej Bohorodičky
pochádza z roku 1913. Počas dlhej histórie chrámu, v
Čemernom pôsobilo viacero gréckokatolíckych duchovných.

Ďalšiu vážnu a priamu zmienku o gréckokatolíkoch v
tejto obci nachádzame tiež v roku 1749. V tomto roku
sa konala vo vranovskej farnosti vizitácia
rímskokatolíckeho biskupa Františka Barkóciho de
Szala. Dokument o vizitácii uvádza, že v Čemernom v
danom roku (1749) žilo 96 gréckokatolíckych
veriacich, ktorí už mali svoju cerkev a aj svojho kňaza
Andreja Radošického. Z uvedeného je možné vyvodiť
záver, že gréckokatolíci v Čemernom boli už pred
spomínaným rokom 1749. Z tohto obdobia sa nám
však viac správ nezachovalo. Nie je známe ani miesto,
na ktorom už spomínaný chrám stál.

V histórii Gréckokatolíckej cirkvi v Čemernom
nachádzame aj školstvo. Už v roku 1740 v obci vznikla
gréckokatolícka škola. O tejto škole však nenachádzame viac
informácií. Druhá gréckokatolícka škola v našej farnosti bola
vybudovaná v roku 1911. Pozemok na školu daroval gróf
Hadík Barkóci. Zemepán daroval škole aj tehly, drevo a
škrídlu. Prvým riaditeľom na tejto škole bol Emil Manajlov,
ktorý bol aj kantorom v gréckokatolíckom chráme. Ako učiteľ
pôsobil až do roku 1958. Budova tejto školy sa nachádza po
pravej strane terajšej gréckokatolíckej fary. Neskôr bola
gréckokatolícka škola spojená s rímskokatolíckou školou.

Druhý
chrám
bol
postavený v roku 1797.
Stál na mieste, kde sa
momentálne
nachádza
starý
cintorín.
Tento
chrám
bol
drevený.
Nepodarilo sa však zistiť,
komu bol zasvätený. Je
však možné, že bol
zasvätený
Usnutiu
Presvätej Bohorodičky,
pretože jediná vec, ktorá
sa nám z neho zachovala
je obraz Uspenia Presvätej Bohorodičky z roku 1842.
Tento chrám bol zbúraný v roku 1903. Posledné

Zdroj: FENÍK, P.: Gréckokatolícka farnosť Vranov nad
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Presvätá Bohorodička, zachráň nás.
Presvjataja Bohorodice, spasi nas.

1. Andrej Radošický
2. Daniel Tutkovič
3. Michal Tutkovič
4. Ján Žatkovský
5. Anton Mankovič
6. Andrej Samolovský
7. Andrej Kovalický
8. Ján Grajcary
9. Adolf Vislocký
10. Jozef Vojtovič
11. Ján Kornel Dobrianský
12. Ján Sitkár
13. František Puci
14. Daniel Šarišský - kaplán
15. Peter Rusnák
16. František Takáč
17. Peter Cap
18. Pavol Nižník
19. Michal Kučera
20. Peter Vaško - kaplán
21. Ján Čekan - kaplán
22. Vojtech Lakomý - kaplán
23. Mikuláš Chanáth - kaplán
24. Peter Gavaľa
25. Michal Hulaj - výp. duch.
26. Michal Džatko - výp. duch.
27. Lukáš Šoltýs - kaplán
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1797 - 1810
1810 - 1830
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1993 - 1994
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2008 - 2009
2009 - 2011
2011 2003 2011 2012 -
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