CÍRKEVNÍ POHŘEB

ŘÍMSKOKATOLICKÁ

FARNOST SUŠICE

Vážení pozůstalí, hned na počátku bych Vám chtěl vyjádřit upřímnou soustrast ve Vašem zármutku nad
ztrátou Vám drahé osoby a rád bych
nabídl pomoc se zajištěním všeho
nezbytného pro důstojný křesťanský

pohřeb. Společně chceme vyprosit
našim zemřelým duchovní pomoc,
živým pak poskytnout útěchu a naději, vždyť všichni přece tvoříme jedno živé společenství církve.

Jako křesťané věříme, že smrt není koncem lidského života, ale dovršením
a naplněním naší naděje. Smrt můžeme přirovnat k bráně, kterou každý z nás
jednou projde s vírou v setkání s Bohem i s ostatními, kteří nás už předešli do
nebeské slávy.
Ve společné modlitbě při mši svaté chceme našim zemřelým vyprosit duchovní pomoc a poděkovat za celý jejich život. Ve víře je svěřujeme milosrdnému Bohu, aby je očistil od jejich vin, slabostí a nedokonalostí a přijal je do
plnosti věčného života v nebi.
Duchovní útěchou chceme zahrnout také pozůstalé. Nabízíme pomoc
při zařizování pohřbu, prostor pro sdílení, modlitbu a povzbuzení ve víře.
Hlavní důraz klade církev při pohřbu svých věřících na slavení Kristova tajemství. Věříme, že skrze svátost křtu jsme přivtěleni ke Kristu zemřelému i vzkříšenému, abychom s Ním a díky Němu smrtí vešli do života. Proto se s důvěrou
modlíme:
„Bože, tys vysvobodil člověka ze zajetí smrti a vrátil mu život koupelí spásy.
Tys poslal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, vyvrátit brány smrti, tys ho
vzkřísil a dal mu moc probudit k životu ty, kteří v něho uvěřili.“
Věříme, že nesmrtelná duše našich zemřelých má dosáhnout očištění a
společenství svatých a jejich tělo, které ukládáme do země, očekává blaženou naději Kristova příchodu a vzkříšení mrtvých.
Vřele doporučujeme osobní
návštěvu kněze, který povede církevní obřad, aby s ním pozůstalí domluvili veškeré podrobnosti a náležitosti
spojené s církevním pohřbem. Jsme
vděčni za tento osobní kontakt, díky
kterému můžeme lépe poznat život
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osoby, kterou budeme doprovázet
na její poslední cestě. Také Vám, nejbližším, můžeme osobně vyjádřit naši
soustrast a poskytnout duchovní péči
a podporu.
S upřímnou soustrastí
P. Marek Donnerstag a ostatní kněží
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PRAKTICKÉ INFORMACE

•

Po smrti blízké osoby, prosíme, obraťte se na místního faráře, abyste s ním
stanovili předběžné datum, hodinu a formu pohřebního obřadu. Následně společně s pohřební službou je třeba termín potvrdit.

•

Pohřební obřad se může konat ve farním kostele nebo ve smuteční síni
v Sušici, kterou má ve správě pohřební služba.

•

Ve farním kostele jsou pohřební obřady zásadně spojené s pohřební mší
a předpokládáme vědomou a aktivní účast pozůstalých.

•

V kostele se mohou konat i pohřební obřady spojené s bohoslužbou slova.

•

Po církevních obřadech může být tělo zemřelých uloženo na hřbitově
nebo zpopelněno.

•

S knězem lze také domluvit obřad uložení urny na hřbitově.

•

Církevní obřady jsou určeny pro ty, kteří byli pokřtěni v katolické církvi
a formálním aktem z ní nevystoupili.

•

Zádušní mše svatá může být sloužena i v pozdějším termínu.

•

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit.
V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu nebo
pronášet proslovy, které se neshodují s křesťanským poselstvím.

•

Pokud chcete, aby při obřadu zazněl životopis zesnulého, tak jej prosíme
sepište a dejte knězi alespoň 1 den před obřadem.

•

Požádá-li rodina zesnulého o zvláštní slovo na rozloučenou ze strany
představitelů obce, spolků, případně jiných osob, které měly k zemřelému člověku výjimečný vztah, může toto slovo zaznít buď v kostele, nebo
před uložením rakve na hřbitově. Vždy je potřeba se osobně domluvit s
knězem, který obřad vede.

•

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Nicméně jsme vděčni
za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které v souvislosti s pohřbem vznikají. Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který
můžete předat knězi před pohřbem nebo po něm.
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SEZNAM FARNOSTÍ V OKOLÍ SUŠICE A JEJICH DUCHOVNÍCH SPRÁVCŮ

Vážení pozůstalí, při zařizování církevního pohřbu jsme Vám k dispozici jak
osobně, tak i prostřednictvím pohřební služby. Právě Váš farář má zvláštní
zodpovědnost za farníky i za vykonání církevního pohřbu (kan. 530 CIC) a
určitě Vám rád pomůže při zařizování náležitostí spojených s pohřbem.
Každá farnost zahrnuje obce i vesnice kolem farního kostela.
Prosíme volejte předem kněžím na uvedené telefonní číslo:
P. Marek Donnerstag
tel.: 603 456 125
Farnost SUŠICE (Albrechtice)
Farnost BUDĚTICE (Rabí)
Farnost KOLINEC (Mlázovy)
Farnost PETROVICE (Svojšice)

P. Jan Wirth
tel.: 731 402 882
Farnost ZBYNICE (Hrádek u Sušice)
Farnost TĚCHONICE
P. Mariusz Piwowarczyk
tel.: 731 138 431
Farnost HORAŽĎOVICE
Farnost CHANOVICE
Farnost KVÁŠŇOVICE
Farnost MALÝ BOR
Farnost PAČEJOV
Farnost VELKÝ BOR

P. Jan Kulhánek
tel.: 776 344 997
Farnost DOBRÁ VODA U SUŠICE
Farnost HARTMANICE
Farnost KAŠPERSKÉ HORY (Rejštejn,
Srní)
Farnost MOUŘENEC (Dlouhá Ves)

P. Robert Paruszewski
tel.: 731 402 944
Farnost ČACHROV
Farnost HLAVŇOVICE
Farnost VELHARTICE
Farnost ŽELEZNÁ RUDA

P. Petr Koutský
tel.: 607 172 427
Farnost BUKOVNÍK
Farnost NEZAMYSLICE
Farnost STRAŠÍN
Farnost ŽIHOBCE
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MODLITBA K POHŘEBNÍMU OBŘADU

Bože, víme, že náš život je krátký
a že neznáme hodinu své smrti.
Ale víme také, že ty jsi věčný
a že tvé milosrdenství je nekonečné.
Dej nám svého svatého Ducha,
abychom ti ve společenství tvé církve
po celý život poctivě a svatě sloužili,
abychom v tebe vždycky věřili
a spoléhali na tvou pravdu,
abychom v tobě měli svou naději
a prokazovali lásku všem lidem.
A když náš pozemský život skončí,
otevři nám své věčné království.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Ježíš řekl: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí!
Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby
tomu tak nebylo, řekl bych vám to.
Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět
přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Evangelium podle sv. Jana 14,1-3.6
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