Kresťanský pohreb
Čo je kresťanský pohreb?
Všetky sviatosti a predovšetkým sviatosti uvádzania
do kresťanského života (krst, birmovanie, Eucharistia)
majú za cieľ poslednú Veľkú noc (Paschu) Božieho dieťaťa, ktorá ho cez smrť uvedie do života v nebeskom Kráľovstve. Vtedy sa naplní to, čo kresťan vyznával vo viere
a nádeji: „Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.“ (KKC, odst. 1680)
Kresťanský pohreb je modlitba cirkvi za spásu nesmrteľnej duše zosnulého a uloženie jeho tela k dočasnému
odpočinku.

Ako máme zariadiť pohreb nášmu príbuznému,
ktorého Pán Boh povolal na večnosť?
Je potrebné čím skôr to oznámiť duchovnému otcovi
farnosti, kde bývate. Ak sa nedá osobne, môžete to urobiť
aj po telefóne. S ním si dohodnete deň a čas pohrebu aj
spôsob, teda či to má byť so sv. liturgiou alebo len sám
pohrebný obrad a ďalšie potrebné veci.
Je to potrebné aj preto, aby si kňaz vedel zariadiť čas
popri iných povinnostiach, tiež upovedomiť kostolníka,
kantora, zvonára a podobne.
Kňaz môže pochovať až vtedy, keď je smrť človeka
zaznamenaná na príslušnom matričnom úrade podľa
miesta smrti. Preto je potrebné priniesť kňazovi kópiu Listu o prehliadke mŕtveho, ktorá je opečiatkovaná matričným úradom.

Podľa zákona môže byť mŕtvy pochovaný najskôr 48
hodín od smrti. Výnimku môže udeliť lekár.

Ako sa slávi pohreb?
Priebeh pohrebných obradov je spoločný všetkým liturgickým tradíciám (na východe aj na západe). Obsahuje
štyri časti:
- zhromaždenie kresťanského spoločenstva a jeho privítanie slovami útechy, ktorá je pekne vyjadrená aj
v úvodnom tropári: „Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, žiarou svojho Božstva premohol si peklo.
Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia. Všetky nebeské mocnosti volali: Sláva tebe, Darca života, Kriste,
Bože náš.“
- Liturgia slova – čítanie zo Svätého písma, príhovor
kňaza;
- Eucharistická obeta – sv. liturgia obetovaná za zomrelého, ktorá sa môže konať v spojení s pohrebnými
obradmi alebo pred nimi alebo po nich;
- posledným rozlúčením, pri ktorom kresťanské spoločenstvo pozdravuje svojho člena, skôr než sa jeho telo pochová, tým, že pobozká kríž v ruke kňaza.
Počas pohrebu treba zachovať pokoj, prítomní sa majú
zapájať do pohrebných spevov a počúvať čítania zo Svätého písma.

