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1. Kostolné zvony oznamujú smrť člena cirkevného zboru (kresťana), preto sa používajú iba v
prípade cirkevného (kresťanského) pohrebu. Nepoužívajú sa pri občianskych pohreboch. Ak
sa cirkevný (kresťanský) pohreb uskutočňuje mimo tohto cirkevného zboru, ale pozostalí si
žiadajú zvoniť (rodák, ktorý však žije mimo územia CZ), ich žiadosti sa má vyhovieť po
splnení podmienok – oznámenie skutočnosti kňazovi a zaplatenie príspevku zvonárovi
(zvonárke).
2. Úmrtie sa oznamuje v prvom rade kňazovi, ktorý pôsobí v CZ a zvonárovi. Až po dohode s
kňazom sa oznamuje deň a hodina pohrebu príbuzným, či ostatným ľuďom.
3. Pri neprítomnosti kňaza, ktorý v CZ pôsobí, určuje svojho zástupcu kňaz CZ a to na
základe parochiálneho práva (ak sa rodina rozhodne pozvať iného kňaza, aj túto skutočnosť
má oznámiť kňazovi CZ).
4. Pri oznámení pohrebu kňazovi je potrebné doniesť:
„List o prehliadke mŕtveho“
krátky životopis
krátku odobierku. Kňaz môže životopis či odobierku pozmeniť. Tieto náležitosti je potrebné
doniesť v dostatočnom časovom predstihu.
5. Pohreb sa môže konať až po 48 hodinách od smrti.
6. Modlenia pred pohrebom (od smrti do pohrebu vždy večer – v letnom čase o 17.00 a v
zimnom o 16.00) zabezpečujú (majú na starosti): vo Vlachove – sestra Marta Lešková a v
Gočove – sestra Mária Turícová, ak rodina nevyhlási cez miestny rozhlas inak.
7. Modlenia sa uskutočňujú iba pred cirkevnými pohrebmi a to v predvečer pohrebu (ak sa to
nerozhodne podľa okolností inak). Pred občianskymi sa nekonajú, pretože sa tieto dve
skutočnosti vylučujú.
8. Na modleniach pred pohrebom i na pohrebe sa spieva z nového Funebrálu.
9. Ak si zosnulý neplatil cirkevný príspevok, ale pohreb bude cirkevný, pozostalí, na základe
uznesenia konventu, musia uhradiť sumu cirkevného príspevku (dane) 5 rokov dozadu. Výšku
schvaľuje celozborový konvent.
10. Ak je pohreb cirkevný (kresťanský), ofera po ňom sa rozdeľuje na polovicu pre obecný
úrad a pre potreby cirkevného zboru.

