Žiadosť na vykonanie pohrebnej počestnosti
v cirkevnom zbore ECAV Rankovce
kontakt: 0918 828 307 (Ľ. Beňo), 0918 828 309 (M. Beňová), ecav@rankovce.sk
V cirkevnom zbore ECAV v Rankovciach sa pohreby vykonávajú zásadne evanjelickým spôsobom
podľa poriadku schváleného bohoslužobným výborom evanjelickej cirkvi uvedeným v Pohrebnej agende. Na
pohrebnej počestnosti sa zvestuje Božie slovo o nádeji a o večnosti v zmysle slov Písma 1Tes 4,13-14:
„Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní,
ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych,
tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi.“
Pri speve duchovných piesní sa používa Evanjelický funebrál, ktorý je možno si zakúpiť na fare.
Cirkevné pohrebné počestnosti sa vykonávajú zosnulým členom cirkevného zboru, ktorí sa počas
svojho života až do konca hlásili k miestnemu cirkevnému zboru a za posledných 5 rokov mali riadne
uhradený cirkevný príspevok (predtým: cirk. daň). Pokiaľ táto podmienka nie je splnená, je potrebné
vyrovnať si túto povinnosť za obdobie posledných 5 rokov. Ak zosnulý nebol členom evanjelickej cirkvi,
treba mať písomný súhlas k vykonaniu evanjelického pohrebu od príslušného duchovného tej ktorej cirkvi.
Pri vybavovaní odporúčame najprv osobne alebo telefonicky dohodnúť termín pohrebu.

Pri vybavovaní pohrebu treba priniesť:
1. List o prehliadke mŕtveho riadne potvrdený matrikou (vydáva lekár v troch, prípadne štyroch
exemplároch, jeden originál si ponecháva pohreb vykonávajúci úrad – ostáva na fare)
2. Vyplnený dotazník, ktorý je súčasťou tejto žiadosti na vykonanie pohrebnej počestnosti.
3. Odobierka najbližšej rodiny od zosnulého/zosnulej – má byť napísaná na samostatnom liste
papiera, obsahovať  ostatné rodinné údaje o zosnulom, ktoré neobsahuje dotazník,  mená
najbližšej rodiny, pričom dodržiavame zásadu od najbližších rodinných príslušníkov k ostatnej
rodine; odobierka nemá obsahovať príliš veľa mien (odporúčame do 15), aby nebola druhou
kázňou na pohrebe a tiež aby sa pri menovaní ďalekej rodiny na niekoho nezabudlo, čo vie
byť pre dotyčného bolestivé a neraz vedie k nedorozumeniu.
Pri vybavovaní pohr. počestnosti treba pamätať na príslušného organistu, aby bol pripravený.
V cirkevnom zbore je zaužívané spievanie pred pohrebom, ktoré má posilniť pozostalých v nádeji a v spolupatričnosti bratov a sestier. Spievanie býva večer – každý deň pred pohrebom, prípadne po dohode inak.

Dotazník o zosnulom:
Meno:

Trvalé bydlisko zosnulého:

Priezvisko:
Rodné priezvisko:
Ak bol zosnulý rozvedený,

predošlé priezvisko/-á:

Vierovyznanie zosnulého:

Dátum a miesto narodenia:

Ak bol zosnulý/á ženatý/vydatá, meno a priezvisko
manž. partnera za slobodna:
Dátum a miesto sobáša:
Bol sobáš cirkevný?
Ak už manželský partner nežije: - rok, v ktorom zomrel:
- obec, kde je pochovaný:
pokračuje na druhej strane!

RODIČIA ZOSNULÉHO
OTEC

MATKA

Meno a priezvisko,
u matky aj rodné:

Ak žije,
dátum narodenia,
ak nežije, rok smrti:
z koľkých detí zosnulý pochádzal:

školy, ktoré absolvoval:

koľký bol v poradí:

kde všade bol zamestnaný:
(hlavné zamestnania)

funkcie v cirkvi:

počet detí:

príčina smrti:

dátum a miesto smrti:

spôsob vykonania pohrebu:
tradične (do zeme) - kremácia *
* nehodiace sa preškrtnite

kto vybavuje pohreb meno a rodinný vzťah:
telef. kontakt:

Týmto tlačivom si žiadame vykonať cirkevný pohreb evanjelickým
spôsobom v cirk. zbore Rankovce vo fílii/obci: .....................................,
predpokladaný dátum ........................, hodina: ........ .
Svojím podpisom vyjadrujem súhlas so zavedením horeuvedených osobných údajov do cirkevnej matriky zosnulých a pochovaných
a k prípadnému používaniu pre potreby farského úrady Cirk. zboru ECAV Rankovce.

V: ..................................................., dňa ........................................... Podpis: ................................

