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Římskokatolická farnost Bruntál vykonává církevní pohřby v Bruntále pouze ve farním

kostele Nanebevzetí Panny Marie se mší svatou za zemřelou osobu a následným obřadem

rozloučeníu hrobu nebo na kremaci.

Pokud někdo z Vašich blízkých zemře a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb (případně

pokud to bylo přání zesnulého), prosím, řidte se v naší farnosti následujícími pravidly, která

Vám pomohou k vyřízení pohřbu:

nejprve si domluvte termín s pohřební službou, která pak zavolá na faru, a domluvíme

konkrétní termín, který by všem vyhovoval. Pohřby vykonáváme každý den kromě
pondělí a neděle. V sobotu je možné mít pohřeb se mší svatou pouze dopoledne

nejpozději do 1]-,00 hodin.

po návštěvě pohřební služby a dojednánítermínu pohřbu navštivte farní úřad v Bruntále

na Nám. s' Žižuy 6/8, kde prokážete římskokatolické vyznání zesnulé osoby - křestním

listem /lzevyžádat ve farnosti v místě křtu/.

pokud do kostela nechodíte často nebo vůbec, pak je vhodnější občanský obřad
posledního rozloučení zajištěný pohřební službou v kapli sv. Michala v Bruntále.

V pohřební kapli sv. Michala křesťanské pohřební obřady nevykonáváme, pokud se

pozůstalí rozhodnou pro občanské rozloučenív kapli sv. Michala, mohou si pak domluvit

zádušnímši svatou za zesnulou osobu na farním úřadě v Bruntále.

farní kostel v Bruntále je chrám modlitby, nikoliv obřadní síň a křesťanský obřad pohřbu

má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět

světskou hudbu, pohřebníobřady a bohoslužby mohou doprovázet jen duchovní, klasické

a náboŽenské skladby, které zajišťuje farnost Bruntál, není také možné pronášet

proslovy, které se neshodujís křesťanským poselstvím.

tzv. dechovka s lidovými skladbami je možná před kostelem před a po bohoslužbě, popř.

v místě uloženído hrobu - zajišťují pozůstalí

v případě kremace se po obřadu v kostele vyprovodí rakev se zesnulým ven před kostel a

pohřebníslužba jej pak odveze do krematoria.

v případě, Že bude zemřelý pohřben na hřbitově, jede se po obřadu v kostele na hřbitov
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